
 
 

 

Opracowanie: 

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 

Departament Polityki Regionalnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 
 
 

PRZEGLĄD SYTUACJI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 

WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 
 

Charakterystyka społeczno-gospodarcza regionu 
wraz z abstraktami wybranych ekspertyz  
poszerzających wiedzę o Wielkopolsce  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowana ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
2 

 
 
 
 
Redakcja: 
 
Zespół WROT w składzie: 
 Krzysztof Borkowicz 
 Agata Jakubowicz 
 Mateusz Kasprzyk 
 Justyna Orłowska 
 Tomasz Resiński 
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

 

 

Recenzje naukowe ekspertyz: 
 
„Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa 
wielkopolskiego” 
- recenzent: dr Radosław Bul 
 
„Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim” 
- recenzent: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek 
 
„Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa 
wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy” 
- recenzent: prof. UMCS dr hab. Andrzej Miszczuk 

 

 

 

ISBN: 978-83-64765-05-6 

 
 
 
 

 
 

Poznań, czerwiec 2014 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
3 

 

SPIS TREŚCI 

WPROWADZENIE ........................................................................................................... 5 

 

CZEŚĆ I 
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WIELKOPOLSKI 

1. Podstawowe informacje o regionie ........................................................................... 9 

2. Gospodarka .................................................................................................................. 9 

3. Kapitał ludzki i społeczny ......................................................................................... 12 

4. Infrastruktura transportowa ...................................................................................... 15 

5. Finanse samorządu terytorialnego ......................................................................... 17 

6. Wpływ WRPO na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą 
regionu ........................................................................................................................ 19 

7. Podsumowanie........................................................................................................... 20 

8. Aneks tabelaryczny ................................................................................................... 22 

9. Mapy ............................................................................................................................ 28 

 

CZEŚĆ II 
ABSTRAKTY EKSPERTYZ Z WYBRANYCH ZAKRESÓW ANALIZY SYTUACJI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI 

Analiza finansów samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim  
na poziomie gmin i powiatów w latach 2010-2012 ................................................... 37 

Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny 
województwa wielkopolskiego ..................................................................................... 52 

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie 
wielkopolskim .................................................................................................................. 63 

Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk o znaczeniu lokalnym 
zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski ............................................................... 73 

Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 
województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy ....................... 88 

 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
4 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
5 

WPROWADZENIE 

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT) jest jednostką 

funkcjonującą w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odpowiedzialną  

za koordynację monitorowania realizacji polityk publicznych w województwie.  

Do pełnienia tej funkcji zostało powołane decyzją Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego (uchwała nr 3990/2013 z dnia 31 października 2013 r.). W chwili 

obecnej Obserwatorium realizuje wszelkie swoje cele w ramach projektu pn. „Wsparcie 

funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym 

zadaniem jednostki jest wsparcie planowania strategicznego w regionie poprzez stałe  

i kompleksowe monitorowanie polityk publicznych realizowanych w województwie 

wielkopolskim, w tym przede wszystkim poprzez bieżący monitoring i analizę danych 

pozwalających na ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Efektem tego typu 

działalności są różnego rodzaju opracowania, przygotowywane przez i na zlecenie 

zespołu WROT, do których zalicza się również niniejsza publikacja. 

Przedmiotowe opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej części publikacji 

przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, 

opartą na aktualnych ogólnodostępnych danych dotyczących Wielkopolski, dodatkowo 

uzupełnioną o ukazanie potencjalnego wpływu Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój regionu. Drugą część 

opracowania stanowią streszczenia wybranych ekspertyz, wykonanych w 2014 roku  

na zlecenie WROT przez specjalistów z wybranych dziedzin. Każda z ekspertyz służy 

pogłębieniu wiedzy o województwie w konkretnym, kluczowym dla rozwoju regionu 

zakresie, stanowiąc istotne uzupełnienie wiedzy ogólnej zaprezentowanej w części 

pierwszej publikacji.  

Charakterystyka społeczno-gospodarcza Wielkopolski oraz zaprezentowane ekspertyzy 

stanowią część dorobku badawczego WROT.  

 

Zachęcamy Państwa do lektury. 

 
 
Zespół Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
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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 (3 467,0 tys. osób na koniec 2013 roku) województwo w Polsce, położone w jej 

zachodniej części, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny 

Wielkopolskiej. Region ten charakteryzuje teren nizinny z licznymi wzgórzami, skupiskami jezior 

oraz licznymi kompleksami leśnymi.  

Ponad połowa ludności Wielkopolski mieszka w 109 miastach (55,2%). Do największych 

z nich zalicza się: stolicę – Poznań (548,0 tys. osób na koniec 2013 roku), a także Kalisz  

(104,0 tys.), Konin (77,2 tys.), Piłę (74,6 tys.), Ostrów Wlkp. (72,9 tys.), Gniezno (70,3 tys.)  

i Leszno (64,6 tys.). 

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). 

2. Gospodarka 

Województwo wielkopolskie należy do grona najbardziej rozwiniętych gospodarczo 

regionów w kraju. Zarówno pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca, jak  

i dynamiki jego wzrostu znajduje się w ścisłej czołówce. Cechuje je silnie rozwinięty i gałęziowo 

zróżnicowany przemysł, wysoce efektywne i wydajne rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający się 

sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych. Struktura gospodarki, 

mimo znacznego zróżnicowania, ze względu na duży udział sektora rolnictwa i pewne niedobory 

w sferze usług, określana jest mianem tradycyjnej. 

Cechą specyficzną Wielkopolski jest duży, choć nie w pełni wykorzystany potencjał dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród podstawowych korzystnych czynników 

rozwoju/wzrostu gospodarczego wymienić można w pierwszej kolejności m.in.: dogodne 

położenie komunikacyjne, w tym w szczególności obecność rozwiniętych szlaków tranzytowych 

na linii wschód-zachód i lotniska Poznań-Ławica, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i kapitału 

ludzkiego, bogactwo zasobów naturalnych, wysoki poziom przedsiębiorczości (również  

z zaangażowaniem kapitału zagranicznego), rosnącą rolę turystyki biznesowej, czy wreszcie 

wysokie kwalifikacje zasobów pracy przy jednoczesnym relatywnie niskim koszcie pracy. Wśród 

wyzwań rozwojowych można wyróżnić natomiast w dalszym ciągu 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 rubieży województwa z jego 

stolicą, jak również wysoki stopień polaryzacji rozwoju poszczególnych części regionu. 
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Wielkopolska to region zróżnicowany przestrzennie zarówno pod względem 

gospodarczym, jak i społecznym. Zdecydowanym biegunem wzrostu jest aglomeracja 

poznańska, będąca lokomotywą napędzającą rozwój gospodarczy województwa. Dominuje ona 

w szczególności w sferach: produkcyjnej, usługowej, instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury. 

Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom rozwoju, czego 

odzwierciedleniem są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych  

na poziomie podregionów (NUTS 3), w tym produktu krajowego brutto per capita oraz wartości 

dodanej brutto na 1 pracującego (tzw. wskaźnika wydajności pracy). Obserwacje ostatnich 

kilkunastu lat potwierdzają jednoznacznie negatywne zjawisko pogłębiania się polaryzacji 

rozwoju regionu. Działalność gospodarcza poza stolicą regionu skoncentrowana jest przede 

wszystkim w ośrodkach subregionalnych, skupiających podmioty bazujące w szczególności  

na zasobach wykwalifikowanych kadr. Poszczególne części regionu wyróżnia pewna specyfika: 

Wielkopolskę południową i południowo-wschodnią, z takimi ośrodkami przemysłu jak Kalisz  

i Ostrów Wlkp., wyróżnia rozwój przemysłu spożywczego, włókienniczego i odzieżowego oraz 

elektromaszynowego; część południowo-zachodnią, z ośrodkiem w Lesznie, rozwój przetwórstwa 

rolno-spożywczego w oparciu o wysoką produktywność i wydajność rodzimego rolnictwa; część 

wschodnią, z ośrodkiem gospodarczym w Koninie, cechuje przede wszystkim rozwój przemysłu 

paliwowo-energetycznego na bazie węgla brunatnego; zaś Wielkopolskę północną, z silnym 

ośrodkiem gospodarczym w Pile, wyróżniają walory krajobrazowe i przyrodnicze, będące 

podstawą dla rozwoju turystyki aktywnej. 

Potencjał gospodarki Wielkopolski podkreślają wybrane wskaźniki makroekonomiczne. 

Województwo w 2011 roku z wartością 41 285 zł zajmowało 4. miejsce w kraju pod względem 

produktu krajowego brutto per capita (za mazowieckim, dolnośląskim i śląskim), co stanowiło 

104,1% średniej wartości dla Polski. Największa wartość PKB na mieszkańca wystąpiła  

w mieście Poznań – 75 877 zł (191,3% średniej dla kraju) oraz w podregionie poznańskim – 

46 298 zł (116,7% średniej). W każdym z pozostałych podregionów wartość PKB na mieszkańca 

okazała się zdecydowanie niższa od średniej krajowej (leszczyński – 85,3%, kaliski – 80,7%, 

koniński 77,4%, pilski – 74,7%), co potwierdza znaczne zróżnicowanie województwa pod kątem 

poziomu rozwoju. Analizując dynamikę wartości PKB per capita z okresu 2004-2011, zauważyć 

można dalszą polaryzację rozwoju Wielkopolski. 

Łącznie w 2011 roku w regionie wytworzono PKB o wartości 142,4 mld zł (w cenach 

bieżących), co stanowiło 9,3% wartości dla całego kraju. Blisko połowa PKB została wytworzona 

w stolicy województwa i podregionie poznańskim (29,5% w Poznaniu i 19,4% w podregionie 

poznańskim), natomiast tylko nieco ponad 50% w czterech pozostałych podregionach,  

co potwierdza dysproporcje w rozkładzie potencjału gospodarczego na obszarze województwa. 

Analiza dynamiki PKB z lat 2004-2011 wskazuje na względnie niewielki wpływ na Wielkopolskę 

spowolnienia gospodarczego lat 2008-2009 oraz 2011-2012 (minimalny spadek dynamiki 

wzrostu PKB w ujęciu regionalnym – nieco większy w 2010 roku)1. 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2011 roku wyniosła 91 777 zł, co stanowiło 

95,3% 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 120,8% średniej krajowej i podregion poznański z wartością 106,7%. Wśród 

pozostałych jednostek analogiczna wartość waha się w przedziale od 79,4% w podregionie 

                                                 
1 Szerzej o spowolnieniu gospodarczym w abstrakcie ekspertyzy pt.: „Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw domowych 
i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy” w CZĘŚCI II niniejszego 
opracowania 
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kaliskim do 85,0% w pilskim. Rozkład wartości dodanej w województwie (łączna wartość:  

125,1 mld zł) na poszczególne sektory gospodarki wskazuje, iż największą rolę przy jej 

wytworzeniu odgrywa sektor usług (58,2%), następnie przemysł (27,5%), budownictwo (8,6%)  

i rolnictwo (5,6%). W odniesieniu do wskaźników krajowych Wielkopolskę cechuje przy 

wytworzeniu wartości dodanej brutto zdecydowanie niższy udział usług (62,4% dla kraju) oraz 

nieznacznie wyższy udział pozostałych sektorów (przemysł – 25,6% dla kraju, budownictwo – 

8,0%, rolnictwo – 4,0%). Nawiązując do zmian udziałów poszczególnych sektorów w tworzeniu 

WDB w latach 2004-2011 w Wielkopolsce, można wskazać na pewne prawidłowości w zmianach 

struktury gospodarki: wzrasta udział sektora usług i budownictwa przy jednoczesnym spadku 

udziału rolnictwa. 

Cechą wielkopolskiej gospodarki jest prężnie rozwijająca się przedsiębiorczość, którą 

charakteryzują jednocześnie zjawiska pozytywne jak i negatywne. Wśród pozytywnych, które 

zdecydowanie przeważają, wyróżnić można m.in.: szybki przyrost liczby podmiotów sektora 

MŚP, korzystną strukturę rodzajową firm, ich rosnący potencjał ekonomiczno-wytwórczy, 

długotrwałe tradycje wielu branż i działalności, wzrost aktywności wielkopolskich inicjatyw 

klastrowych (patrz abstrakt ekspertyzy pt.: „Analiza sytuacji klastrów w województwie 

wielkopolskim” w CZĘŚCI II niniejszego opracowania), wysoką produktywność przedsiębiorstw 

(wzrost jej dynamiki), wysoki poziom nakładów inwestycyjnych (w tym dalsze angażowanie 

kapitału zagranicznego), wysokie kwalifikacje pracowników i relatywnie niskie koszty pracy, 

stopniowy rozwój podmiotów sektora kreatywnego, 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 na uwagę zasługują: niedostateczne wyposażenie kapitałowe i dekapitalizacja 

majątku dużej części firm, mała liczebność firm wysokiej technologii, niska innowacyjność 

przedsiębiorstw (niskie nakłady inwestycyjne), słabe wykorzystanie miejscowego potencjału 

badawczo-rozwojowego, niewystarczające powiązania między przedsiębiorstwami, opór 

społeczny przed nowymi inwestycjami oraz słaby rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia 

biznesu (i nieefektywne wykorzystanie potencjału istniejących). 

Pochodną wpływu powyższych czynników jest aktualny stan wielkopolskiej 

przedsiębiorczości. W 2013 roku na Wielkopolskę przypadało około 9,8% podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w całym kraju w rejestrze REGON (tj. 397,9 tys. jednostek,  

z czego ponad 50% stanowiły tzw. przedsiębiorstwa aktywne), co sytuowało region na 3. miejscu 

w Polsce. Średnio na 10 000 mieszkańców w województwie przypadało 1 148 podmiotów 

gospodarki narodowej (5. miejsce wśród województw), podczas gdy średnio w kraju  

1 057 podmiotów. Rozmieszczenie przedsiębiorstw na obszarze województwa cechuje duże 

zróżnicowanie: najwięcej koncentruje się w mieście Poznań (1 917 jednostek/10 000 

mieszkańców) i podregionie poznańskim (1 282 jednostek), zaś zdecydowanie mniej  

w pozostałych podregionach – pilskim (848), konińskim (889), kaliskim (931) i leszczyńskim 

(1030) – większość podmiotów skupiona jest w największych ośrodkach miejskich. W ostatnich 

latach zauważalne jest pogłębianie się prezentowanych dysproporcji. Analiza dynamiki liczby 

przedsiębiorstw w Wielkopolsce wskazuje na bardzo łagodny przebieg procesu spowolnienia 

gospodarczego, w którym minimalnemu zmniejszeniu uległ przyrost liczby przedsiębiorstw. 

Generalnie w ostatnich latach przyrost liczby podmiotów gospodarczych następuje szybciej  

w Wielkopolsce w stosunku do całego kraju (wpływ spowolnienia na zmiany wartości wskaźnika 

okazał się istotniejszy na poziomie krajowym). 
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Według danych GUS nakłady inwestycyjne w województwie wielkopolskim w 2012 roku 

wyniosły 21,1 mln zł, co stanowiło 8,9% nakładów inwestycyjnych w całym kraju. Pod względem 

dynamiki zmian nakładów inwestycyjnych w latach 2009-2012 obserwuje się wzrost wielkości 

tego wskaźnika na średnim poziomie 4,8% rocznie, podczas gdy w kraju na poziomie 3,0%. 

Zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych Wielkopolski, tj. 13,2 mld zł (62,6%), dotyczy 

sektora prywatnego, w tym 8,5 mld zł (40,4%) przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób. 

Aż 60,3% nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach poniesiono w przemyśle  

i budownictwie, 36,2% w usługach, zaś w rolnictwie 3,5%. W ostatnich latach obserwuje się 

wzrost udziału nakładów inwestycyjnych ponoszonych w przemyśle i budownictwie oraz 

rolnictwie kosztem spadku udziału nakładów w sektorze usług. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w 2012 roku nakłady inwestycyjne w Wielkopolsce wyniosły 6,1 tys. zł. W porównaniu z latami 

poprzednimi obserwowany jest rokroczny wzrost nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca i to 

zarówno jeśli chodzi o sektor publiczny, jak i prywatny. 

Obecny poziom nakładów inwestycyjnych to po części pochodna inwestycji 

zagranicznych, które doprowadziły do powstania wielu nowych oraz rozwoju istniejących 

podmiotów gospodarczych. Główną zaletę inwestycji zagranicznych w regionie stanowi, nie tylko 

tworzenie nowych miejsc pracy oraz transfer nowych technologii, ale również przyczynianie się 

do tzw. efektu mnożnikowego. Województwo wielkopolskie cechuje się znaczącym 

zaangażowaniem tego typu kapitału. Analizując przestrzenne rozmieszczenie inwestycji  

z udziałem kapitału zagranicznego, należy zwrócić uwagę na ich koncentrację w stolicy 

województwa – blisko 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym zlokalizowało swoją siedzibę  

w mieście Poznań, bądź w podregionie poznańskim. Zgodnie z powyższym sytuację finansową 

wielkopolskich przedsiębiorstw określić można jako dobrą, szczególnie wobec niedawnego 

spowolnienia gospodarczego na świecie. Jednym z głównych czynników rozwoju 

przedsiębiorczości w Wielkopolsce jest skuteczne pozyskiwanie kapitału rodzimego  

i zagranicznego. Region, dzięki swoim licznym atutom, dysponując bogatą ofertą obiektów  

i terenów inwestycyjnych, zaliczany jest do grona województw o najwyższej atrakcyjności 

inwestowania w Polsce. Przesądzają o tym w szczególności takie czynniki, jak np.: dostępność 

komunikacyjna, obecność instytucji otoczenia Biznesu (IOB-ów), duża chłonność rynku  

i ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu, wysoki poziom technologiczny oraz 

ponadprzeciętny potencjał kapitału ludzkiego oparty na obecności w stolicy województwa 

czołowych uczelni wyższych w Polsce. 

3. Kapitał ludzki i społeczny 

Wielkopolskę na koniec 2013 roku zamieszkiwało 3 467,0 tys. osób, czyli 9,0% ogółu 

ludności kraju (z czego 1 913,9 tys. osób miasta, zaś 1 553,1 tys. tereny wiejskie). W stosunku 

do 2012 roku zanotowano wzrost liczby ludności o 4,8 tys. osób, tj. o 0,13%. Permanentny 

przyrost populacji, obok dodatniego przyrostu naturalnego, który w 2013 roku osiągnął wartość 

1,2‰, jest w ostatnich latach cechą charakteryzującą demografię województwa. Średnia gęstość 

zaludnienia w województwie wynosi 116,2 os./km2 (dla Polski 123,1 os./km2) i jest bardzo 

zróżnicowana w poszczególnych jej częściach (największa występuje w Poznaniu i okolicach, 

najmniejsza zaś na północnych peryferiach regionu). 
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W strukturze demograficznej Wielkopolski, według danych za 2013 rok, na 100 

mężczyzn przypadało 106 kobiet (kobiety stanowią około 51,4% ludności), przy czym wyraźna 

przewaga kobiet zauważalna była na terenach miejskich (110 kobiet na 100 mężczyzn), 

natomiast na terenach wiejskich ich liczba była generalnie równa liczbie mężczyzn. Największy 

współczynnik feminizacji notuje podregion miasto Poznań (w 2013 roku wyniósł on 115 kobiet  

na 100 mężczyzn), potwierdzając przedstawioną powyżej regułę. Struktura ludności według 

ekonomicznych grup wieku rozkłada się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym 

stanowią 19,3% ogólnej liczby ludności województwa, osoby w wieku produkcyjnym 63,6%, 

natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 17,1%. Wskaźnik obciążenia demograficznego osób  

w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym dla Wielkopolski wynosi 57,1%  

i od 2009 roku wykazuje tendencję wzrostową. Według prognoz na 2035 roku, liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w województwie spadnie o 17,0%, produkcyjnym 

spadnie o 9,8%, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 43,7%. W tej kwestii 

wskaźniki dla Wielkopolski nie odbiegają od analogicznych wartości dla reszty kraju. 

Przeciętna długość życia w województwie wielkopolskim wynosi odpowiednio 80,8 lat dla 

kobiet oraz 73,2 dla mężczyzn. Szczególnie wyróżnia się tu średnia długość życia mężczyzn, 

która z roku na rok rośnie, a aktualnie jest o wiele wyższa niż na poziomie całego kraju (72,7). 

Wskaźnik liczby zgonów na 1 000 Wielkopolan wynosi 9,1. W tej liczbie aż 3,8 zgonów na 1 000 

mieszkańców spowodowane jest chorobami układu krążenia, natomiast 2,4 to skutki 

nowotworów. Wskaźnik zgonów wśród noworodków na 1 000 urodzeń żywych w 2012 roku 

wyniósł 2,4, jednak w porównaniu z latami wcześniejszymi systematycznie maleje. Ogólna liczba 

zgonów w województwie w 2012 roku wyniosła 31 536. 

W regionie spada wartość wskaźnika urbanizacji. Mieszkańców miast jest z roku na rok 

coraz mniej – w 2013 stanowili 55,2% ogółu ludności Wielkopolski (spadek o 0,3 p.proc.  

w porównaniu z rokiem poprzednim i o 2,6 p.proc w stosunku do roku 1999). Rośnie z kolei 

liczba mieszkańców terenów wiejskich, która w 2013 roku wyniosła 1 553,1 tys. osób. W tym 

zakresie na obszarach wiejskich notuje się dodatnie saldo migracji stałej gminnej  

i międzypowiatowej. Od 2009 roku w województwie systematycznie pogłębia się ujemne saldo 

migracji zagranicznej na pobyt stały. W 2012 roku wyniosło ono -727 osób. Zjawiskiem 

charakterystycznym dla Wielkopolski jest proces suburbanizacji – w jej wyniku permanentnie 

wzrasta liczba mieszkańców obszarów wiejskich oraz mniejszych miast zlokalizowanych  

w pobliżu największych ośrodków miejskich. 

Województwo wielkopolskie na tle kraju dysponuje znacznymi zasobami pracy, skupiając 

9,8% ogółu pracujących w Polsce (1 358 tys. osób pracujących w 2013 roku). Ponad połowa 

pracujących związana jest z sektorem usług – 53,0%, 31,3% z przemysłem i budownictwem, 

natomiast 15,7% z sektorem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. W ostatnich latach 

zauważalny jest wzrost liczby pracujących w usługach kosztem sektora przemysłu  

i budownictwa, co jest zgodne z ogólnopolską tendencją. Aktywność zawodowa osób w wieku 

produkcyjnym, zamieszkałych w Wielkopolsce wynosi 74,6% i z roku na rok rośnie. Wskaźnik ten 

jest wyraźnie wyższy w przypadku mężczyzn, wynosząc 80,5%. W województwie wzrasta 

również liczba osób zatrudnionych. Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego  

w Wielkopolsce wyniosła 9,6% i była najniższą w kraju. Region jest jednak pod tym względem 

bardzo zróżnicowany: w podregionie poznańskim i w mieście Poznań bezrobocie jest na bardzo 

niskim poziomie (w samym Poznaniu wynosi zaledwie 4,2%), natomiast w niektórych powiatach  

z części północnej i wschodniej regionu dochodzi do poziomu ponad 22,2%. Ponadto 
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negatywnym zjawiskiem jest wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, która wynosi  

obecnie 43 tys.  

Dużą popularnością i uznaniem cieszy się również praca na własny rachunek. 

Jednoosobowe podmioty gospodarcze charakteryzują wysokie wartości wskaźników 

innowacyjności i internacjonalizacji oraz postawy prorozwojowe. Dynamicznie rozwija się 

przedsiębiorczość społeczna i spółdzielczość, szczególnie w podregionach kaliskim  

i leszczyńskim. Ponadto w Wielkopolsce funkcjonuje około 270 organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka non-profit. 

Przeciętne wielkopolskie gospodarstwo domowe liczy 3 osoby. Od 2010 roku zmniejsza 

się w nim ilość osób pobierająca świadczenia społeczne – od 2011 roku zmniejsza się również 

odsetek osób zagrożonych ubóstwem relatywnym, z kolei wskaźnik osób zagrożonych ubóstwem 

po transferach społecznych poprawił się w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 p.proc. i wyniósł 

w 2011 roku 16,9%. Warty podkreślenia jest także rok roczny przyrost wartości przeciętnego 

miesięcznego dochodu do dyspozycji na osobę w gospodarstwie domowym (w 2012 roku wyniósł 

1 121,44 zł) przy równoczesnym wzroście przeciętnych miesięcznych wydatków (929,33 zł). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Wielkopolan wynosi 3 397,25 zł i jest niższe niż średnia 

krajowa (90,7% wartości dla kraju, gdzie wartość wyniosła 3 744,38,47 zł). Cechowało je 

znaczne zróżnicowanie przestrzenne – najwyższe wartości w Poznaniu i okolicach. Z roku na rok 

niniejszy wskaźnik wzrasta przy czym od 2009 roku w tempie szybszym niż średnio w kraju. 

Istotny wpływ na aktualny poziom kapitału społecznego generuje stan dostępnej 

infrastruktury społecznej, a w szczególności opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, 

mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, i kultury. W Wielkopolsce na 1 000 mieszkańców przypada 

328,5 mieszkań (stan na 2012 rok) i wielkość ta każdego roku wzrasta. Poprawia się również 

stan ich wyposażenia oraz zwiększa się powierzchnia użytkowa. Rośnie odsetek mieszkań 

posiadających urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej oraz komputer osobisty  

z dostępem do Internetu, co świadczy o generalnym polepszeniu się poziomu życia w regionie.  

Infrastrukturę pomocy społecznej stanowi 129 placówek pomocy społecznej, w tym  

68 domów pomocy społecznej posiadających ogółem 8 641 miejsc. Osoby korzystają ze 

świadczeń społecznych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Należy zaznaczyć, że pomoc 

pieniężna w większości jest pomocą celową. Najczęstszą formą pomocy niepieniężnej jest z kolei 

możliwość spożycia posiłku (ponad 84% spośród wszystkich form świadczonej pomocy 

niepieniężnej). 

Ważnym elementem dla wielkopolskiego kapitału społecznego są instytucje kulturalne 

działające na terenie województwa. Zauważalny jest stopniowy spadek liczby bibliotek – w 2012 

roku zanotowano ich 704 (w porównaniu do 2010 roku zmniejszenie liczby o 10). W stosunku  

do roku 2012 wzrosła natomiast liczba kin (obecnie 45, podczas gdy w 2012 roku było  

zaledwie 42) oraz muzeów (z 83 w 2012 do 88 w 2013). Od 2011 roku zwiększa się również ilość 

klubów, świetlic oraz domów i ośrodków kultury na obszarze Wielkopolski. Ponadto notuje się 

także wzrost liczby klubów sportowych – w 2012 roku zlokalizowano ich już 1 374 (wzrost  

w porównaniu z 2008 rokiem o 120 sztuk, tj. o 9,6%). 

Wielkopolski system opieki zdrowotnej nieustannie się rozwija. W 2012 roku nastąpił 

wzrost liczby dostępnych łóżek w szpitalach publicznych i niepublicznych w porównaniu  

do 2011 roku (o 501 miejsc) i wynosi obecnie 16 118. W ostatnich latach wzrosła również liczba 

pielęgniarek i położnych przypadających na 10 000 ludności (w 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 

57,7). Względem lat poprzednich wzrasta także liczba lekarzy na 10 000 ludności i wynosi 31,1. 
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W regionie w 2013 roku wzrosła liczba żłobków i klubów dziecięcych, wynosząc 110. 

Było to pochodną zwiększenia się liczby dzieci objętych opieką w powyższych placówkach  

(w 2013 roku było ich 4 492). Z roku na rok w Wielkopolsce wzrasta również liczba przedszkoli 

(aktualnie wynosi 1 027), do których uczęszcza coraz więcej dzieci – w roku 2012 było ich 

99 222. Odnotowuje się natomiast spadek liczby szkół podstawowych, co wynika to  

z równoległego spadku ilości uczniów. Obecnie w Wielkopolsce w 1 227 szkołach podstawowych 

uczy się 208 207 uczniów (dane na rok 2012). Rośnie z kolei liczba szkół gimnazjalnych, których 

w 2012 roku na terenie województwa było 688 – obejmują one nauką 112 631 uczniów. 

Wielkopolska notuje wysoki współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie podstawowym  

i gimnazjalnym (w obu przypadkach ponad 100%). Inaczej rzecz ma się w przypadku 

współczynnika skolaryzacji netto, który dla szkół podstawowych wynosi 96,8% a gimnazjum 

94,9% – oznacza to spadek w porównaniu do lat poprzednich. Rośnie natomiast współczynnik 

skolaryzacji w przypadku liceów ogólnokształcących (kosztem szkół zawodowych).  

Na terenie województwa znajduje się 39 uczelni wyższych (o 1 mniej niż w roku 

poprzednim). Od 2007 roku występuje cykliczny spadek liczby studentów. W 2012 roku  

w Wielkopolsce studiowało około 153 tys. osób. Liczba studentów na 10 000 ludności wyniosła 

więc 442 i w porównaniu do poprzedniego roku był to spadek o 20 pkt. Aktualnie co piąty 

Wielkopolanin legitymuje się wyższym wykształceniem, tj. 20,8% ludności w wieku 15-64 lat  

i 19,1% ludności w wieku 15 lat i więcej (dane za 2013 rok). Wskaźniki te systematycznie z roku 

na rok rosną (od 2008 roku wzrost odpowiednio o 6,4 p.proc. i 5,8 p.proc.). 

4. Infrastruktura transportowa 

Województwo wielkopolskie wyróżnia się szczególnie wysokim potencjałem 

lokalizacyjnym i stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Wysoką rentę 

lokalizacyjną region zawdzięcza swemu położeniu na głównych szlakach tranzytowych Europy. 

Przez województwo przebiega autostrada A2 Świecko-Warszawa oraz linia kolejowa nr 3 

Kunowice-Warszawa. Oba korytarze są odcinkami ważnych paneuropejskich sieci 

transportowych łączących najważniejsze ośrodki metropolitalne kontynentu: Paryż, Berlin  

i Moskwę.  

Pod względem stopnia rozwoju infrastruktury drogowej Wielkopolska należy do grupy 

relatywnie dobrze rozwiniętych regionów w kraju. Przeliczając długość dróg o nawierzchni 

twardej przypadającą na 100 km2 powierzchni województwa, występuje tutaj blisko 91,8 km dróg, 

co jest wartością wyższą od średniej krajowej kształtującej się na poziomie 89,8 km. Istotne 

znaczenie dla układu transportowego województwa pełni autostrada A2, przebiegająca przez 

centralną część województwa, łącząc wschodni i zachodni jego kraniec. W wyniku zakończonych 

w 2012 roku inwestycji w Wielkopolsce powstało również ponad 50 km dróg ekspresowych, które 

pełnią funkcje Wschodniej i Zachodniej obwodnicy Poznania (na II połowę 2014 przewidywane 

jest ostateczne domknięcie Zachodniej obwodnicy miasta). Pomimo realizacji niniejszych 

projektów stopień rozwoju sieci dróg ekspresowych można uznać za słaby. Obecnie całkowita 

sieć tego typu dróg w regionie obejmuje jedynie 92,7 km (czerwiec 2014) z czego większość 

koncentruje się w bliskim sąsiedztwie Poznania. Wobec takiego stanu rzeczy, istotną rolę w sieci 
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układu drogowego pełnią drogi krajowe i wojewódzkie, których stan techniczny w przeważającej 

mierze uznać można za zadawalający.  

Analizując rozkład przestrzenny drogowej sieci transportowej, dostrzec można 

szczególnie niską dostępność transportową obszaru północnej i południowej Wielkopolski, co ma 

zauważalne konsekwencje dla rozwoju tych części województwa. Nad wyraz widoczne jest to  

w północnej Wielkopolsce, co pośrednio przekłada się na współwystępowanie niekorzystnych 

zjawisk gospodarczych, takich jak bezrobocie czy słabe zainteresowanie lokalizacją inwestycji 

gospodarczych. Koniecznością w tym zakresie wydaje się zatem być dokończenie budowy 

strategicznych dróg relacji północ-południe, tj. drogi ekspresowej S5 (Bydgoszcz-Wrocław) oraz 

drogi ekspresowej S11 (Piła-Kępno), łączących północne i południowe rubieże regionu z jego 

stolicą – Poznaniem. 

Podobne uwarunkowania i problemy z nich wynikające dotyczą infrastruktury kolejowej. 

Wielkopolska należy do regionów, w których występuje dobrze rozwinięta sieć dróg żelaznych. 

Wskaźnik gęstości linii kolejowych obliczany jako długość linii normalnotorowych przypadających 

na 100 km2 województwa kształtuje się na poziomie 6,7 km/100 km2 powierzchni i jest wyższy  

od wskaźnika na poziomie kraju (6,4 km/100 km2). Obecnie obszar województwa przecina 

łącznie 15 linii kolejowych, w dużej części zdekapitalizowanych. Podobnie jak w przypadku 

infrastruktury drogowej, najsprawniejsze połączenie stanowi linia kolejowa nr 3 przebiegająca  

ze wschodu na zachód województwa, stanowiąca odcinek paneuropejskiego korytarza 

transportowego Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowgorod. Sieć kolejowa  

w województwie wielkopolskim zapewnia ponadto dobre skomunikowanie z Metropolią 

Poznańską obszarów położonych w centralnej, wschodniej i zachodniej części województwa. 

Pozytywny wpływ na ten stan mają m.in. modernizacje linii zrealizowane na przestrzeni ostatnich 

10 lat, w tym projekty współfinansowane ze środków unijnych okresu 2007-2013, tj. modernizacje 

odcinków linii kolejowych nr 356 (na odcinku Poznań-Wągrowiec) oraz 357 (na odcinku Luboń-

Wolsztyn) o łącznej długości 134 km. Istotnym elementem wspierającym poprawę infrastruktury 

kolejowej okazał się tu zakup 22 sztuk nowoczesnego taboru kolejowego dla obsługi przewozów 

pasażerskich (tzw. „Elfy”). Dalsza poprawa dostępności kolejowej regionu nastąpi w wyniku 

prowadzonej obecnie modernizacji 33 km odcinka linii kolejowej nr E59 Poznań-Wrocław 

(realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności ośrodków położonych  

na południowo-zachodnim krańcu województwa, a docelowo również do miasta Wrocławia) oraz 

planowanej na perspektywę finansową 2014-2020 modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła 

(inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności północnej części Wielkopolski). 

Istotnym elementem układu transportowego regionu jest również transport lotniczy.  

W Wielkopolsce funkcjonuje jedno duże lotnisko obsługujące ruch pasażerski o charakterze 

międzynarodowym i międzyregionalnym – to Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań – Ławica  

im. Henryka Wieniawskiego, który obsłużył w 2013 roku 1,4 mln pasażerów (spadek w stosunku 

do 2010 roku o około 4,5%). W perspektywie kolejnych lat, w wyniku planowanych inwestycji, 

przewiduje się jego dalszy rozwój, przyczyniający się do wzrostu jego znaczenia dla tej części 

Europy. Uzupełnieniem dla lotniska Ławica mogą stać się lotniska o charakterze lokalnym 

zlokalizowane w pobliżu ośrodków subregionalnych (Piły, Leszna, Konina i Kalisza). 

Przeprowadzone badania wskazują (przedstawione w abstrakcie ekspertyzy „Analiza 

potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych  

na obszarze Wielkopolski” w CZĘŚCI II niniejszego opracowania), iż dysponują one pewnym 

potencjałem, którego wykorzystanie może wiązać się z podniesieniem atrakcyjności 

inwestycyjnej różnych części województwa. Wymaga to jednak dostosowania infrastruktury 
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lotniskowej do obsługi małego ruchu biznesowego i towarowego, czego koniecznym warunkiem 

jest wzrost zaangażowania lokalnych samorządów i interesariuszy.  

5. Finanse samorządu terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego, powiatowego  

i wojewódzkiego w Wielkopolsce cechuje bardzo zróżnicowana sytuacja finansowa i to zarówno 

biorąc pod uwagę poziom funkcjonowania (gminny, powiatowy wojewódzki), jak i lokalizację. 

Łączne dochody samorządów w województwie wielkopolskim w 2012 roku wyniosły  

15 040,0 mln zł i były o 4,1% wyższe od uzyskanych w 2011 roku i o 11,3% wyższe  

w porównaniu z 2009 rokiem (wzrost w kraju odpowiednio na poziomie 3,6% i 14,6%). Dochody 

JST w województwie stanowiły 8,5% dochodów wszystkich tego typu jednostek w całym kraju. 

Nieco ponad połowę dochodów ogółem wielkopolskich JST w 2012 roku osiągnęły gminy (52,1% 

wobec 51,7% w 2011 i 47,4% w 2009 roku). W strukturze dochodów budżetowych zmalał 

natomiast udział budżetu samorządu województwa (z 14,2% w 2009 roku i 8,6% w 2011 roku  

do 7,3% w 2012), przy jednoczesnym względnie stałym udziale budżetów miast na prawach 

powiatu (z 24,5% w 2009 roku i 24,4% w 2011 roku do 25,7% w 2012) i powiatów (z 14,0%  

w 2009 roku i 15,3% w 2011 do 14,8% w 2012). 

Wydatki ogółem JST w województwie wielkopolskim w 2012 roku wyniosły  

15 167,0 mln zł i były niższe o 3,4% w porównaniu do wydatków zrealizowanych w 2011 (w kraju 

spadek o 0,6%), zaś o 5,0% wyższe niż w 2009 roku. Wydatki JST województwa stanowiły  

8,4% łącznych wydatków wszystkich podobnych podmiotów w kraju. W strukturze wydatków 

ogółem wyróżniały się wydatki budżetów gmin, których udział w 2012 roku był najwyższy  

(52,0% wobec 50,1% w 2011 i 47,7% w 2008 roku). Podobnie jak w przypadku dochodów, 

minimalnie zmienił się udział wydatków miast na prawach powiatu (odpowiednio z 25,8% i 26,6% 

do 26,0% w 2012 roku) oraz powiatów (odpowiednio z 13,5% i 14,6% do 14,5%), natomiast 

zdecydowanie spadł udział wydatków samorządu województwa (z 13,0% w 2008 roku i 8,6%  

w 2011 do 7,5% w 2012). 

W 2012 roku budżety wielkopolskich JST zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 

127,0 mln zł, który był blisko 10 razy niższy od wartości z 2011 roku, kiedy wyniósł  

1 264,4 mln zł. Najwyższy łączny deficyt w 2012 roku odnotowano w budżetach miast  

na prawach powiatu (68,2 mln zł), a także budżetach gmin (47,2 mln zł) i budżecie województwa 

(36,4 mln zł). Zbiorczo nadwyżkę budżetową odnotowały natomiast budżety powiatów  

(24,9 mln zł). Analizując sytuację budżetową poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego w Wielkopolsce w ostatnich latach, należy wskazać na zdecydowaną poprawę – 

nadwyżkę budżetową w 2012 roku osiągnęło aż 151 jednostek samorządu terytorialnego  

(na 258 łącznie), podczas gdy 107 deficyt (w 2011 roku było to odpowiednio 77 i 258 jednostek, 

zaś w 2010 roku 20 i 238). Powyższa poprawa może świadczyć o stopniowym przygotowywaniu 

się samorządów do kolejnej perspektywy finansowej, ale również o podjęciu przez władze 

stanowczych działań związanych z potrzebą przestrzegania dyscypliny budżetowej w zgodzie  

z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

W 2012 roku w województwie wielkopolskim dochody ogółem na 1 mieszkańca były 

niższe niż w kraju i wyniosły: w gminach 2 949 zł (wobec 3 022 zł w kraju), tj. o 20% więcej niż  
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w 2009 roku; w powiatach – 837 zł (868 zł w kraju), o 15% więcej niż w 2009 roku; w miastach  

na prawach powiatu – 4 840 zł (w kraju 4 865 zł), o 18% więcej w stosunku do 2009 roku; zaś  

na poziomie samorządu województwa – 318 zł (w kraju 394 zł), a więc o 43% mniej niż w 2009 

roku. Analizując rozkład przestrzenny dochodów przypadających na 1 mieszkańca w gminach 

województwa wielkopolskiego, zauważa się stopniową polaryzację regionu. Gminy posiadające 

najwyższe dochody per capita zlokalizowane są wzdłuż północno-wschodniej granicy 

województwa wielkopolskiego oraz w obszarze aglomeracji poznańskiej. Specyficzną cechą w 

tym zakresie jest tendencja do występowania w gminach miejskich niższego dochodu  

na 1 mieszkańca w stosunku do otaczających je gmin wiejskich. 

Wydatki JST na 1 mieszkańca, podobnie jak dochody na 1 mieszkańca, w 2012 roku 

okazały się niższe w stosunku do analogicznych wartości dla kraju. Osiągnęły one następujące 

wartości: 2 967 zł w gminach (w kraju 3 025 zł), tj. wzrost o 12% wobec 2009 roku; 828 zł  

w powiatach (w kraju 867 zł), wzrost o 11% wobec 2009 roku; 4 925 w miastach na prawach 

powiatu (w kraju 5 062 zł), wzrost o 7% wobec 2009 roku oraz 328 zł na poziomie samorządu 

województwa (w kraju 409 zł), a więc spadek o 41% w stosunku do 2009 roku. Koncentrując się 

na wydatkach poszczególnych samorządów, zaobserwować można niskie wydatki per capita  

w powiatach sąsiadujących z miastami na prawach powiatu. W trzech miastach na prawach 

powiatu (wyjątek to Konin) w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wydatki uległy zmniejszeniu. 

Zdecydowanie najwyższe wydatki na 1 mieszkańca odnotowano w gminach wiejskich (3 182 zł)  

i były one o 455 zł wyższe niż wydatki w gminach miejskich (2 727 zł) i o 280 zł wyższe niż  

w gminach miejsko-wiejskich (2 902 zł). Analiza przestrzenna budżetów JST wskazuje, iż 

największe wydatki budżetowe ogółem, podobnie jak dochody, występowały w gminach 

zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji poznańskiej, a najniższe w części wschodniej regionu. 

Przedstawiona powyżej sytuacja finansowa samorządu terytorialnego w Wielkopolsce 

wskazuje na zróżnicowanie zdolności poszczególnych rodzajów JST do finansowania 

przedsięwzięć rozwojowych. Pozytywnie należy ocenić tendencję wzrostową wielkości dochodów 

ogółem w JST, jak również spadek wydatków ogółem (w powiatach) oraz spadek dynamiki 

wzrostu wydatków ogółem w relacji do dochodów (w gminach), co w wielu samorządach sprzyja 

równoważeniu budżetu. Na uwagę zasługuje spadek dochodów i wydatków w przypadku 

samorządu województwa, którego udział w poszczególnych wskaźnikach stopniowo maleje.  

W jednostkach pozostałych szczebli JST, począwszy od 2009 roku, zauważalny jest trwały 

wzrost poziomu dochodów jak i wydatków budżetowych (za wyjątkiem 2012 roku, w którym 

nastąpiło delikatne zahamowanie trendu wzrostowego). Zjawisko to jest szczególnie istotne  

w perspektywie zwiększania poziomu nakładów inwestycyjnych, w tym w szczególności planów 

zwiększania w niedalekiej przyszłości udziału wydatków majątkowych w samorządach. 

Pozytywnym zjawiskiem jest również stopniowo malejący wśród większości jednostek deficyt 

budżetowy (przede wszystkim w gminach i powiatach). W dalszej perspektywie powinno to 

przyczynić się do zwiększenia zdolności do finansowania przedsięwzięć rozwojowych przez JST, 

co jest szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej UE  

na lata 2014-2020. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat finansów samorządów terytorialnych  

w Wielkopolsce (głównie w ujęciu statystycznym) przedstawiono w abstrakcie ekspertyzy pt. 

„Analiza finansów samorządów terytorialnych w województwie wielkopolskim na poziomie gmin  

i powiatów w latach 2010-2012” w CZĘŚCI II niniejszego opracowania. 
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6. Wpływ WRPO na lata 2007-2013 na sytuację 
społeczno-gospodarczą regionu 

Możliwość zarządzania funduszami unijnymi przez władze samorządowe to szansa  

na realizację w dłuższej perspektywie czasowej przedsięwzięć najistotniejszych dla regionu. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest jednym z najważniejszych 

instrumentów realizujących założenia Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Jego głównym celem jest zmniejszenie różnic 

gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi 

regionami Unii Europejskiej. Na realizację Programu w latach 2007-2013 przeznaczono  

1,33 mld euro, które w całości pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(uzupełnione wkładem publicznym krajowym oraz wkładem prywatnym). W ramach wdrażania 

zapisów Programu zrealizowano łącznie ponad 2 tys. projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich (wsparcie bezzwrotne), których łączna wartość osiągnęła niemal 9,2 mld zł, a kwota 

dofinansowania wyniosła około 5,1 mld zł (stan na 31 grudnia 2013 roku). 

Realizacja WRPO przyczyniła się do wzmocnienia potencjału rozwojowego 

województwa, powodując wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w regionie. Cele osiągnięto 

głównie poprzez poprawę warunków inwestowania, wsparcie rozwoju infrastruktury, zwiększenie 

aktywności zawodowej mieszańców oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce. 

Instrumentami uzupełniającymi możliwości dotacyjnego wsparcia w ramach WRPO były dwie 

pozadotacyjne inicjatywy: JEREMIE i JESSICA. W ramach pierwszej z nich do końca maja 2014 

roku podpisano ponad 5,7 tys. umów z przedsiębiorcami, w wyniku których przekazano  

do gospodarki łączne wsparcie z UE w postaci kredytów i pożyczek o wartości przewyższającej 

823 mln zł. W ramach inicjatywy JESSICA zrealizowano natomiast aż 31 projektów (tj. blisko 1/3 

projektów realizowanych w ramach tej inicjatywy w całym kraju) z wartością przekraczającą  

281 mln zł (stan na 31 maja 2014 r.). 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Program pozytywnie oddziałuje na wyrównywanie się 

różnic rozwojowych, dzielących województwo wielkopolskie od zamożniejszych regionów Unii. 

Wyniki symulacji makroekonomicznych (m.in. przy zastosowaniu metodologii HERMIN), 

wskazują na pozytywne oddziaływanie środków wydatkowanych w ramach WRPO 2007-2013  

na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W oparciu o konkretne modele określono, iż WRPO 

wpływa na coroczny wzrost produktywności siły roboczej o 0,49%. Ponadto analiza tendencji 

wykazała, że realizacja WRPO przyczynia się do średniorocznego wzrostu PKB o 1,21%,  

w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, gdy Program nie byłby wdrażany. Stopa bezrobocia  

w województwie wielkopolskim byłaby średniorocznie wyższa o 0,63 p.proc. Ponadto tylko  

w 2012 roku realizacja WRPO przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia o około 7,7 tys. 

nowopowstałych miejsc pracy. Oddziaływanie WRPO 2007-2013 w znacznym stopniu wpłynęło 

również na standard życia mieszkańców pod względem wydatków konsumpcyjnych, których 

szacowany wzrost był średniorocznie wyższy o 1,34%, niż w sytuacji gdyby rozpatrywanego 

Programu nie było. 

Poza WRPO na terenie Wielkopolski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

wdrażany jest również komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
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dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Do końca 2013 

roku wsparciem w ramach programu w województwie objęto ponad 340 tys. osób. W regionie 

realizowane są również projekty z komponentu centralnego. Do końca 2013 roku generalny 

poziom kontraktacji środków dla obu komponentów wyniósł w Wielkopolsce 95,4%, co ulokowało 

ją na 5. miejscu w kraju. Poziom certyfikacji wydatków dla regionu wyniósł 67,7% (niższy poziom 

osiągnęły tylko województwa opolskie i mazowieckie). W ramach programu realizowane były 

projekty mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców, wzrost kompetencji pracowników, 

a także walkę z wykluczeniem społecznym. 

7. Podsumowanie 

Wielkopolska to jedno z kluczowych województw na mapie Polski, wyróżniające się pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku wielu wskaźników 

makroekonomicznych zajmuje czołowe miejsca w kraju, potwierdzając tym samym swój niemały 

potencjał i to zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym czy przestrzennym. 

Wśród najistotniejszych czynników, mających wpływ na taki stan, wskazać należy przede 

wszystkim na obecność prężnie rozwijającej się stolicy – Poznania, wraz z jej licznymi 

powiązaniami społeczno-gospodarczymi z innymi aglomeracjami w kraju i na świecie oraz  

na ogromną różnorodność pozostałych części regionu, stanowiącej zdecydowany atut. 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. Wśród mocnych stron Wielkopolski wskazać należy także na rozwinięty system 

osadniczy z gęstą siecią miast różnej wielkości, predestynowanych do pełnienia funkcji 

subregionalnych, ponadlokalnych i lokalnych ośrodków wzrostu. 

Podstawowym potencjałem województwa są jego mieszkańcy z charakterystycznymi 

cechami osobowościowymi i zdolnościami. Ich możliwości interpersonalne i gospodarność  

w powiązaniu z wysoką jakością pracy stanowią jeden z kluczowych i niezbędnych zarazem 

czynników rozwojowych. 

Wśród niewątpliwych osiągnięć regionu ostatnich lat wymienić należy przede wszystkim: 

 rozwój systemu komunikacyjnego (rozbudowa lotniska Poznań-Ławica, 

modernizacja linii kolejowych, rozbudowa poznańskiego węzła komunikacyjnego, 

miejskiej komunikacji tramwajowej, centrum dworcowego Poznań City Center, 

autostradowe skomunikowanie regionu ze stolicą oraz zachodem Europy, a także 

budowa i przebudowa wielu odcinków dróg całego regionu), 

 znaczące inwestycje w zakresie poprawy środowiska regionu (w szczególności 

gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami) oraz wsparcie rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, 
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 rozwój wyższych uczelni (kampusy Uniwersytetu A. Mickiewicza, Politechniki 

Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz innych uczelni, w tym Państwowych 

Wyższych Szkół Zawodowych), 

 rozbudowę infrastruktury sportowej (m.in. tworzenie kompleksów sportowych „Orlik 

2012”), 

 skuteczne wsparcie wielkopolskiej przedsiębiorczości (w tym z wykorzystaniem 

instrumentów zwrotnych), 

 skuteczne i efektywne wykorzystywanie dostępnych środków wspólnotowych 

obecnej perspektywy finansowej i gruntowne przygotowanie do absorpcji środków  

w ramach perspektywy przyszłej. 

Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu zidentyfikowano w zaktualizowanej 

Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Analiza stanu 

województwa, trendów rozwojowych oraz uwarunkowań wskazała na niezmienne najważniejsze 

wyzwania rozwojowe, takie jak: 

 utrzymywanie się, a w wielu obszarach pogłębianie zróżnicowań 

wewnątrzregionalnych, 

 wykorzystanie wewnętrznych powiązań funkcjonalnych (ośrodki wzrostu i obszary 

problemowe), 

 tworzenie wartości dodanej w oparciu o innowacje i inteligentny rozwój, potencjał 

naukowo-badawczy i akademicki, bazę edukacyjną, potencjał i świadomość 

społeczną oraz zasoby przyrody, 

 kompleksowe działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego 

(wyrównywanie szans), 

 wykorzystanie dogodnego położenia Wielkopolski w aspekcie gospodarczym  

i społecznym, 

 budowanie odpowiedniej pozycji regionu, metropolii poznańskiej i Poznania  

w strukturze przestrzennej kraju w oparciu o dyfuzyjno-absorpcyjny model rozwoju, 

 konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej, podnoszącej atrakcyjność 

inwestycyjną regionu, 

 w obliczu zmian klimatu i wyzwań globalnych, podjęcie działań o prośrodowiskowym 

charakterze, a także wykorzystanie potencjału przyrodniczego. 
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8. Aneks tabelaryczny 

Podstawowe dane 

Wskaźnik j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 

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. - 3 446 745 3 455 477 3 462 196 3 467 016 100,6 x 9,0 

Powierzchnia km2 - 29 827 29 827 29 827 29 827 100,0 x 9,5 

Gęstość 
zaludnienia 

os./km2 - 115,6 115,9 116,1 116,2 100,6 x 94,4 

Stopień urbanizacji % ludności miejskiej - 55,9 55,7 55,5 55,2 x -0,7 x 

Saldo migracji na 
10 000 ludności 

os. 5,4 4,9 5,5 3,9 b.d. 72,3 x x 

 
Podstawowe dane makroekonomiczne 

Wskaźnik j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 

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 118 483 127 486 131 882 142 445 b.d. 120,2 x 9,3 

PKB per capita zł 34 938 37 164 38 321 41 285 b.d. 118,2 x 104,1 

PKB per capita w PPS UE-28=100* % 58,5 63,8 65,6 67,7 b.d. x +9,2 x 

WDB na 1 pracującego zł 75 567 83 468 86 350 91 777 b.d. 121,5 x 95,3 

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

% 58,5 63,7 66,1 67,6 b.d. x +9,1 x 

Nakłady brutto na środki trwałe w GN mln zł 27 074 24 840 25 205 27 055 b.d. 99,9 x 8,9 

Wartość nakładów inwestycyjnych 
- w tym sektor publiczny 

mln zł 
mln zł 

- 
- 

18 343,6 
6 062,9 

18 883,9 
7 130,0 

20 831,9 
8 407,1 

21 075,4 
7 885,8 

114,9 
130,1 

x 
x 

8,6 
7,9 

*Na podstawie EUROSTAT 
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Struktura gospodarki 

Wskaźnik j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 
Dynamika 
w p. proc. 
x=n-(n-3) 

Struktura WDB 
według 
rodzajów 
działalności 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) % 5,2 5,3 5,5 5,6 b.d. +0,4 

przemysł (sekcje B,C,D,E) % 27,4 28,1 27,2 27,5 b.d. +0,1 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) % 23,7 23,8 22,7 23,1 b.d. -0,6 

budownictwo (sekcja F) % 7,9 8,3 8,6 8,6 b.d. +0,7 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja (sekcje G,H,I,J) 

% 29,4 30,4 30,2 29,7 b.d. +0,3 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości (sekcje K,L) 

% 8,9 6,8 7,4 7,5 b.d. -1,4 

pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) % 21,3 21,1 21,2 21,0 b.d. -0,3 

Struktura 
pracujących 
według 
rodzajów 
działalności 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo(sekcja A) % b.d. 15,9 16,0 15,7 15,7 -0,2 

przemysł i budownictwo (sekcje B,C,D,E) % b.d. 32,1 31,8 31,8 31,3 -0,8 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja (sekcje G,H,I,J) 

% b.d. 25,2 25,2 25,1 25,4 +0,2 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości (sekcje K,L) 

% b.d. 3,2 3,1 3,2 3,2 0 

pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) % b.d. 23,6 23,8 24,2 24,5 +0,9 
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Konkurencyjność gospodarki 

Wskaźnik j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

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

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

Podmioty gospodarki 
narodowej w rejestrze 
REGON  
na 10 000 ludności  

jedn. 
gosp. 

- - 1 089,4 1 089,5 1 120,6 1 147,5 105,3 x 108,5 

Nakłady na B+R  
w relacji do PKB 

% 0,52 0,66 0,59 0,64 b.d. b.d. x +0,12 x 

Udział sprzedaży 
wyrobów nowych lub 
istotnie ulepszonych 
w sprzedaży ogółem 
w przemyśle 

% 9,2 b.d. 12,3 20,6 b.d. b.d. x +11,4 x 

 
Rynek pracy 

Wskaźnik j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 

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 (wg faktycznego 
miejsca pracy) 

os. 1 310 456 1 327 822 1 350 237 1 357 954 b.d. 103,6 x 9,8 

Pracujący na 1 000 ludności os. 384,5 385,2 390,8 392,2 b.d. 102,0 x 109,1 

Wskaźnik zatrudnienia osób 
w wieku 15-64 

% - 60,5 60,4 61,0 62,1 x +1,6 x 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego ogółem 

% - 9,2 9,1 9,8 9,6 x +0,4 x 

Stopa bezrobocia  
w wieku produkcyjnym 

% 6,0 6,0 6,1 6,7 b.d. x +0,7 x 
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Jakość życia 

Wskaźnik j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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. - 5,4 4,4 3,7 4,5 b.d. 83,3 x 97,8 

Udział ludności  
z wykształceniem wyższym  
w wieku 15 lat i więcej 

% - - 16,4 17,7 18,5 19,1 x +2,7 x 

Przeciętny miesięczny dochód 
do dyspozycji  
na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym 

zł - 1 063,8 1 091,8 1 102,9 1 121,4 b.d. 105,4 x 91,0 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
po transferach społecznych 

% 16,3 17,4 17,6 16,9 b.d. b.d. x +0,6 x 

 
Infrastruktura transportowa 

Wskaźnik j.m. 2009 2010 2011 2012 

Dynamika 
dla WLKP 

jeśli  
n-3=100% 

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

Autostrady i drogi ekspresowe (długość) km 224,7 237,4 246,7 301,0 134,0 12,5 

Autostrady i drogi ekspresowe (gęstość) km/100km2 0,8 0,8 0,8 1,0 134,0 131,2 

Linie kolejowe eksploatowane (długość) km 2 115 2 131 2 091 2 061 97,4 10,3 

Linie kolejowe eksploatowane (gęstość) km/100km2 6,8 6,8 6,8 6,7 98,5 104,7 

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 
10 000 ludności 

os. 1,2 1,0 1,2 0,9 76,9 98,0 
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Infrastruktura komunalna 

Wskaźnik j.m. 2009 2010 2011 2012 

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 28 648,7 29 064,4 29 660,3 29 997,2 104,7 x 10,6 

Sieć wodociągowa – odsetek 
korzystających 

% 92,7 93,6 92,9 93,2 x +0,5 x 

Sieć kanalizacyjna – długość km 9 032,3 9 520,8 10 398,9 11 051,3 122,4 x 8,8 

Sieć kanalizacyjna – odsetek 
korzystających 

% 60,4 61,0 62,6 63,9 x +3,5 x 

 
Infrastruktura społeczna, turystyki i kultury 

Wskaźnik j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 

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 

% 65,8 68,0 73,0 73,7 b.d. x +7,9 x 

Studenci szkół wyższych na 10 000 
ludności 

os. 497 476 462 442 b.d. 88,9 x 101,6 

Miejsca noclegowe w turystycznych 
obiektach noclegowych na 10 000 
ludności 

szt. - 1,13 1,25 1,20 1,22 108,0 x 69,7 

Łóżka w szpitalach na 10 000 
mieszkańców  

szt. 46,7 45,4 45,2 46,6 b.d. 99,6 x 95,0 

Widzowie i słuchacze w teatrach  
i instytucjach muzycznych na 1 000 
ludności 

os. - 224 184 178 168 75,0 x 56,4 
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Wykorzystanie funduszy strukturalnych 

Priorytet POKL (komponent regionalny)* 
Wartość podpisanych 

umów w zł 

Wartość podpisanych 
umów w zł  

na 1 mieszkańca 
Wielkopolski 

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 780 034 000 225,0 

VII Promocja integracji społecznej 468 303 000 135,1 

VIII Regionalne kadry gospodarki 500 571 000 144,4 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 621 779 000 179,3 

RAZEM: 2 370 687 000 683,8 

Obszar interwencji WRPO** 
Wartość podpisanych 

umów w zł 

Wartość podpisanych 
umów w zł  

na 1 mieszkańca 
Wielkopolski 

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 1 220 714 202 352,1 

Społeczeństwo informacyjne 392 111 935 113,1 

Transport 1 672 126 427 482,3 

Energia 206 625 330 59,6 

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 588 161 799 169,6 

Turystyka 131 851 026 38,0 

Kultura 108 408 585 31,3 

Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 248 173 746 71,6 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną  486 794 833 140,4 

Pomoc Techniczna 162 256 794 46,8 

RAZEM: 5 217 224 677 1 504,8 

* Według stanu na 30 czerwiec 2013 roku 

** Według stanu na 23 czerwiec 2014 roku 
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9. Mapy 

A. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w relacji do średniej 
wojewódzkiej w 2011 roku oraz jego zmiany w latach 2008-2011 (wg NTS 3) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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B. Wydajność pracy (WDB na pracującego) w relacji do średniej wojewódzkiej 
w 2011 roku oraz jej zmiany w latach 2008-2011 (wg NTS 3) 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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C. Udział pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
w pracujących ogółem w 2011 roku oraz jego zmiany w latach 2008-2011  
(wg NTS 3) 

 
Źródło: Opracowanie własne 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
31 

D. Saldo migracji ludności w relacji do liczby ludności w 2013 roku (wg NTS 4) 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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E. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2013 roku (wg NTS 4) 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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F. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  
na 10 000 ludności w 2013 roku (wg NTS 4) 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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G. Dochody własne budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
na 1 mieszkańca w relacji do średniej wojewódzkiej w 2013 roku (NTS 4) 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Artur Owczarkowski, Magdalena Bryza, Wanda Nowara 
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 

Analiza finansów samorządów terytorialnych 
w województwie wielkopolskim na poziomie 
gmin i powiatów w latach 2010-2012 

Zakończenie unijnej perspektywy budżetowej 2007-2013 i wejście w nową jest dobrą 

okazją do przyjrzenia się finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności  

do oceny, jak dotychczas radziły sobie z absorpcją środków unijnych i czy są przygotowane  

do partycypacji w projektach w następnych latach. W tym celu analizie poddano poziom  

i strukturę dochodów oraz wydatków budżetowych, wyniki finansowe, a także zadłużenie JST, 

oddzielnie na poziomie gmin i powiatów (z wydzieleniem miast na prawach powiatu jako gmin 

szczególnych, realizujących zadania obu szczebli samorządowych). W analizie wykorzystano 

dane bezwzględne i per capita z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

oraz wskaźniki rekomendowane przez Ministerstwo Finansów do oceny sytuacji finansowej JST.  

Dla wskaźników każdego analizowanego problemu na poziomie gmin i powiatów 

wyznaczono średnią i medianę oraz wskazano skrajnie wyróżniające się jednostki. Opisano 

zróżnicowanie przestrzenne w województwie, a także zmiany w czasie z określeniem 

potencjalnej ich przyczynowości na bazie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Dodatkowo 

przeprowadzono analizę skupień, która pozwoliła zgrupować jednostki wykazujące wysokie 

podobieństwo wybranych wskaźników budżetowych. Obliczono również dla poszczególnych JST 

indywidualny wskaźnik zadłużenia i próbowano określić możliwości zwiększenia ich zadłużenia. 

Wyniki analiz przedstawiono w opracowaniu w postaci opisowej, a także tablic, kartogramów  

i kartodiagramów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć szereg wniosków ogólnych, 

wskazujących zarówno na pozytywne, jak i negatywne zmiany w sytuacji finansowej 

analizowanych jednostek samorządu terytorialnego. W kontekście światowego kryzysu 

finansowego i ekonomicznego zauważyć należy przede wszystkim pewną odporność dochodów 

budżetów JST (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) na sytuację gospodarczą, w jakiej się 

znajdują jej podatnicy. Wynika to głównie z faktu, iż duża część dochodów JST pochodzi  

z subwencji i dotacji, a nie dochodów własnych. Taka struktura dochodów oznacza  

większą zależność budżetów JST od środków z budżetu państwa oraz mniejszą od wpływów  

z podatków i opłat. 

Pozytywnie należy ocenić tendencję wzrostową średnich dochodów ogółem jednostek 

samorządu terytorialnego, jak również spadek (w powiatach) i malejący wzrost (w gminach) 

średnich wydatków ogółem. Zjawisko to, sprzyja równoważeniu budżetu, co zaobserwować 

można w znaczącym wzroście liczby JST osiągających nadwyżkę budżetową. Na poprawiającą 

się kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego wskazywać może również średni 

spadek wskaźnika zadłużenia w JST (w 2012 r. w stosunku do 2011 r.), co może świadczyć  

o przygotowywaniu się samorządów do pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie. 
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Natomiast za negatywne zjawiska można uznać średni spadek udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem, będący rezultatem zmniejszania wydatków na inwestycje 

oraz przekroczenie przez prawie 50% gmin i 60% powiatów dopuszczalnego poziomu zadłużenia 

wyznaczonego dla 2012 r. na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Przy czym  

nadmienić należy, że limity wyznaczone przez IWZ przedstawione zostały poglądowo, ponieważ 

obowiązywać będą dopiero od 2014 r., a spadek wydatków na inwestycje może być związany  

z finalizowaniem działań prowadzonych w ramach kończącej się perspektywy unijnej 2007–2013. 

Analizując przestrzenne zróżnicowanie sytuacji finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego w województwie, należy zwrócić uwagę zwłaszcza na często wyróżniający się 

obszar aglomeracji poznańskiej (wysoki poziom dochodów i wydatków ogółem), obszary 

związane z przemysłem wydobywczym na wschodzie regionu oraz południowe i północne krańce 

województwa (wysoki poziom dochodów i wydatków per capita). 

Finanse powiatów 

Na podstawie analizy dokonano charakterystyki sytuacji finansowej powiatów 

województwa wielkopolskiego, pokrótce opisując najważniejsze wnioski dotyczące dochodów, 

wydatków, salda i zadłużenia budżetów JST. 

W 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego dochód per capita powiatów zmniejszył się 

w 16 samorządach, mimo że wartość średniej oraz mediany dochodu na 1 mieszkańca  

dla wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego wzrosła – świadczy to o zwiększeniu 

rozpiętości wartości wskaźnika wśród powiatów w badanym okresie, a zatem o większej 

polaryzacji powiatów. W stosunku do roku 2009 we wszystkich powiatach województwa 

wielkopolskiego dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły (średni wzrost wyniósł 15,6%). 

W okresie tym zaobserwowano również spadek udziału dochodów z tytułu CIT i PIT  

w dochodach ogółem w 14 powiatach lecz bezwzględny spadek dochodów z podatków  

CIT i PIT odnotowano jedynie w powiecie złotowskim. 

Średnio we wszystkich badanych latach prawie połowę dochodu powiaty uzyskiwały  

w formie subwencji ogólnej (największy udział w dochodach ogółem, z wyjątkiem powiatu 

poznańskiego), a prawie 1/4 w formie dotacji. Taka struktura dochodów świadczy o dużym 

wpływie źródeł zewnętrznych na wysokość dochodów ogółem i ograniczonej zdolności do ich 

stymulacji. 

W latach 2010–2012 wszystkie powiaty odnotowały dochody z tytułu finansowania  

i współfinansowania programów i projektów unijnych, jednak rozpiętość między najniższą  

i najwyższą wartością była wysoka (ponad 7-krotna). Jeszcze większa była rozpiętość tych 

dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (ponad 8-krotna).  

W analizie przestrzennego zróżnicowania dochodów ogółem powiatów zwracają uwagę 

niskie dochody powiatów w zachodniej części województwa oraz powiatów: chodzieskiego, 

kaliskiego i obornickiego, które sąsiadują z powiatami o najwyższym dochodzie. Z sześciu 

powiatów o najniższym dochodzie na 1 mieszkańca aż cztery graniczą z miastami na prawach 

powiatu. Wpływ miast na prawach powiatu, a w szczególności miast aglomeracji poznańskiej, 

widać również w wyższym udziale dochodów własnych w dochodach ogółem pobliskich 

jednostek. 

Pomiędzy rokiem 2009 a 2012, w 25 powiatach województwa wielkopolskiego wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły (średnio o 15,3%), a w 6 powiatach spadły (średnio  
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o 4,5%). Zróżnicowanie przestrzenne wydatków ogółem i wydatków na 1 mieszkańca  

dla powiatów było podobne jak w przypadku dochodów. Zaobserwować można zatem zarówno 

niskie wartości wydatków ogółem powiatów w zachodniej części województwa, jak i wydatków 

per capita powiatów sąsiadujących z miastami na prawach powiatu. 

Udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących rósł kosztem wydatków majątkowych. 

Zmniejszenie wydatków majątkowych oznacza m.in. ograniczenie inwestycji, ale może również 

być symptomem dążenia do równoważenia budżetu i przygotowania do współfinansowania 

przyszłych projektów unijnych.  

Na przestrzeni lat 2009–2012 zauważono tendencje do zmniejszania udziału salda 

budżetowego w dochodach ogółem (25 powiatów). W 2010 r. wszystkie powiaty notowały deficyt, 

natomiast w 2012 r. 21 powiatów miało już saldo dodatnie. Deficyt w tym czasie pogłębiły tylko 

dwa powiaty: kaliski i kępiński.  

Powiaty z deficytem budżetowym występowały w północnej i południowej części 

województwa (złotowski, pilski i kępiński) oraz wokół i na południe od Poznania (poznański, 

kościański, średzki, gostyński, jarociński, rawicki). Co ciekawe, powiat z najwyższym deficytem 

(kaliski) graniczy wyłącznie z powiatami o dodatnim saldzie budżetowym, w tym  

z ostrzeszowskim i pleszewskim, których nadwyżka per capita lokowała je wśród pięciu 

najlepszych powiatów województwa. 

Najwyższe średnie zobowiązania i wskaźnik zadłużenia powiaty odnotowały w 2011 r.  

W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. średni wskaźnik zadłużenia spadł o 1,1 p.proc. i wyniósł 

25,0%. W 2012 r. zadłużeniem przekraczającym 50% w stosunku do dochodów odznaczał się 

tylko powiat pleszewski. Zadłużenie pomiędzy 20% a 40% miało 19 powiatów województwa. 

Wyższy poziom wskaźnika zadłużenia występował w północnej (od powiatu obornickiego  

po złotowski) i południowo-zachodniej części województwa (gostyński, kępiński, kościański, 

ostrowski, pleszewski, wolsztyński), natomiast niższy w środkowej (od międzychodzkiego  

i szamotulskiego po turecki i kolski).  

Roczna dynamika wskaźnika zadłużenia powiatów dla lat 2011-2012 pozwala stwierdzić, 

że w przypadku 9 powiatów wskaźnik zadłużenia stale malał (chodzieski, grodziski, krotoszyński 

leszczyński, nowotomyski, obornicki, śremski, turecki, wągrowiecki), natomiast w 4 powiatach 

(kaliski, kępiński, kościański i złotowski) stale rósł. 

Średnie obciążenie dochodów powiatów obsługą zadłużenia w latach 2010-2012 rosło. 

Stały wzrost notowało 15 powiatów, a spadek notowały tylko 3 powiaty (grodziski, leszczyński  

i ostrowski).  

Przeprowadzona w opracowaniu analiza skupień pozwoliła zgrupować powiaty według 

podobieństw wartości i wskaźników budżetowych. Otrzymane grupy reprezentują m.in. różny 

średni poziom dochodów i wydatków (np. grupy 3 i 4 – najwyższe dochody i wydatki, grupa  

5 – najniższe), zadłużenia (grupy 2 i 4 – najwyższe, grupa 1 – najniższe), salda (grupy 1 i 3 – 

deficyt, pozostałe – nadwyżka), dochodów z tytułu finansowania programów i projektów unijnych  

(grupa 4 – najwyższe, grupa 5 – najniższe). Takie zróżnicowanie pozwala określić potencjał 

finansowy powiatu, jego dotychczasową absorpcję środków unijnych i zdolność do partycypacji  

w przyszłych projektach. 

Grupa 1 – charakteryzuje się najniższym udziałem dochodów bieżących w dochodach 

ogółem, wskaźnikiem zadłużenia oraz obciążeniem dochodów obsługą zadłużenia, 

natomiast najwyższym udziałem wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. 
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Grupa 2 – charakteryzuje się najniższymi wskaźnikami związanymi z saldem budżetowym 

oraz wskaźnikiem samofinansowania, natomiast najwyższym wskaźnikiem zadłużenia. 

Dodatkowo ma najbardziej podobną do średniej ogółem dla wszystkich powiatów średnią 

dochodów i wydatków ogółem na 1 mieszkańca oraz takie same obciążenie dochodów 

ogółem obsługa zadłużenia. 

Grupa 3 – charakteryzuje się najwyższymi wydatkami ogółem na 1 mieszkańca  

oraz największym podobieństwem do średniej dla wszystkich powiatów dla 5 zmiennych: 

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, saldo budżetowe na 1 mieszkańca, 

udział salda budżetowego w dochodach ogółem, wskaźnik samofinansowania oraz dochody 

z tytułu finansowania programów i projektów unijnych na 1 mieszkańca. 

Grupa 4 – charakteryzuje się najwyższymi dochodami na 1 mieszkańca, najwyższym 

dodatnim saldem na 1 mieszkańca, udziałem salda budżetowego w dochodach ogółem, 

wskaźnikiem samofinansowania, obciążeniem dochodów ogółem obsługą zadłużenia  

oraz dochodami z tytułu finansowania programów i projektów unijnych na 1 mieszkańca. 

Grupa 5 – charakteryzuje się najniższymi trzema wskaźnikami na 1 mieszkańca: dochodami 

ogółem, wydatkami ogółem oraz dochodami z tytułu finansowania i współfinansowania 

programów i projektów unijnych. Powiaty w tej grupie mają również średnio najniższy udział 

wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, natomiast najwyższy udział dochodów 

bieżących w dochodach ogółem.  
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Oszacowany dla powiatów indywidualny wskaźnik zadłużenia daje przybliżone 

informacje o możliwym dodatkowym obciążeniu budżetu zadłużeniem w 2012 r. (19 powiatów 

przekroczyło dopuszczalny poziom zadłużenia). 
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Ryc. 2.  
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Ryc. 3.  
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Finanse miast na prawach powiatu 

Analogicznie do powiatów przeprowadzono analizę sytuacji finansowej miast na prawach 

powiatu, na podstawie której można scharakteryzować je w następujący sposób. 

W latach 2010–2012 wzrosły dochody ogółem i dochody per capita wszystkich miast  

na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. W dochodach miast na prawach powiatu  

w 2012 r. od 86,2% (Leszno) do 93,7% (Konin) stanowiły dochody bieżące. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił w 2012 r. od 48,3% w Lesznie 

po 67,9% w Poznaniu i nie zmienił się znacząco od 2010 r. Udział dochodów z podatków CIT  

i PIT w dochodach własnych wyniósł w 2012 r. od 34,6% w Koninie do 49,4% w Lesznie. Nieco 

powyżej 30% dochodu (tylko w Poznaniu mniej niż 20%) miasta na prawach powiatu uzyskiwały 

w formie subwencji ogólnych, a od 12,5% (Poznań) do 21,6% (Leszno) w formie dotacji.  

Taka struktura dochodów świadczy o dużym wpływie dochodów własnych na wysokość 

dochodów ogółem. 

W latach 2010–2012 miasta na prawach powiatu odnotowały dochody z tytułu 

finansowania programów i projektów unijnych większe niż najwyższy poziom dla powiatów, 

jednak rozpiętość między najniższą i najwyższą wartością była bardzo wysoka (około 9,6 mln zł 

w Kaliszu i 189,6 mln zł w Poznaniu w 2012 r.). 

Wydatki ogółem zmniejszyły się w 2012 r. w odniesieniu do roku 2011 w trzech miastach 

na prawach powiatu (wyjątek stanowił Konin). Udział w wydatkach ogółem wydatków bieżących 

rósł z roku na rok do 79,2% w Poznaniu i 89,8% w Kaliszu (wartości skrajne), natomiast 

wydatków majątkowych malał. 

Wszystkie miasta na prawach powiatu odnotowały w 2012 r. nadwyżkę operacyjną, ale 

tylko Kalisz i Leszno nadwyżkę budżetową (przy czym deficyt w Koninie i Poznaniu został bardzo 

mocno ograniczony). 

W 2012 r. zobowiązania ogółem miast na prawach powiatu nieznacznie wzrosły  

w porównaniu z poprzednim rokiem, a w przypadku Kalisza spadły o około 16%. Wskaźnik 

zadłużenia wzrósł tylko w Koninie o 2,4%.  

Oszacowany dla miast na prawach powiatu wskaźnik IWZ daje przybliżone informacje  

o możliwym dodatkowym obciążeniu budżetu zadłużeniem – w 2012 r. tylko Leszno i Poznań  

nie przekroczyły poziomu zadłużenia dopuszczalnego przez IWZ. 

Finanse gmin 

Dla gmin województwa wielkopolskiego również sformułowano szczegółowe wnioski 

dotyczące sytuacji finansowej.  

W 2012 r. w porównaniu z 2009 r. w większości, tj. 218 gminach województwa 

wielkopolskiego, dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły (średni wzrost wyniósł 23,2%). 

W czterech gminach województwa dochody na 1 mieszkańca spadły (średni spadek wyniósł 

2,4%). Również wartość średniej i mediany dochodu ogółem w gminach rosła w badanym 

okresie. W 67 gminach dochód per capita w roku 2012 zmniejszył się w porównaniu z rokiem 

poprzednim, mimo wzrostu średniej i mediany dochodu na 1 mieszkańca, co oznacza, że 

podobnie jak w przypadku powiatów, zwiększyła się polaryzacja gmin pod względem dochodu  

na 1 mieszkańca. 
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Wyższe wartości dochodu ogółem osiągały w 2012 r. gminy w centralnej części 

województwa wielkopolskiego, natomiast wyraźnie niższe – przy jego wschodniej granicy. Biorąc 

pod uwagę wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca zauważalnie więcej gmin o wyższej wartości 

tego wskaźnika położonych jest w północno-wschodniej części województwa oraz aglomeracji 

poznańskiej. Interesująca zależność dotyczy gmin miejskich, które cechował niski poziom 

dochodu per capita, w większości przypadków mniejszy niż otaczających je gmin wiejskich 

(szczególnie wyraźnie jest to widoczne w przypadku gmin miejskich: Chodzież, Gniezno, Luboń, 

Kościan, Słupca, Wągrowiec, Złotów, ale także Koła czy Ostrowa Wielkopolskiego). 

Ponad 90% dochodów gmin w 2012 r. stanowiły dochody bieżące (nawet 99,8%  

w gminie miejskiej Koło), natomiast podobnie jak w przypadku powiatów, dochody majątkowe 

cechowała duża zmienność (od 0,2% w gminie wiejskiej Koło do 28,7% w Dominowie). 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowił w 2012 r. od 14,5% w gminie 

Gizałki po 81,5% w Tarnowie Podgórnym (średnio w województwie 42,9%) i wzrastał stopniowo 

od 2010 r. Udział dochodów z podatków CIT i PIT w dochodach własnych wyniósł średnio 32,8% 

w 2012 r. (w przedziale 20-40% znalazło się 157 gmin). W 2012 r. w stosunku do 2009 r. 

bezwzględny spadek dochodów z podatków CIT i PIT odnotowano jedynie w 10 gminach 

(średnio o 7,0%), natomiast udział dochodów z tytułu CIT i PIT w dochodach ogółem obniżył się 

w 101 gminach.  

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem przybierał wysokie wartości 

w gminach leżących w środkowej części województwa na linii wschód-zachód, pokrywającej się  

z przebiegiem autostrady A2 oraz w obszarze oddziaływania aglomeracji poznańskiej. Dwie 

mniejsze grupy gmin z wysokim udziałem dochodów własnych to: Baranica, Bralin, Kępno, 

Ostrzeszów i Perzów na południu województwa oraz Brudzew, Przykona, miejska i wiejska Turek 

we wschodniej części, na terenach związanych z przemysłem wydobywczym węgla brunatnego. 

Średnio ponad trzecią część dochodu gminy uzyskiwały w formie subwencji, a nieco 

ponad piątą część w formie dotacji. Taka struktura dochodów świadczy o dużym wpływie źródeł 

zewnętrznych na wysokość dochodów ogółem, jednak zauważyć należy duże zróżnicowanie 

wartości wskaźników, również ze względu na położenie gminy (m.in. wyraźny wpływ aglomeracji 

poznańskiej). 

W latach 2010-2012 nie wszystkie gminy odnotowały dochody z tytułu finansowania 

programów i projektów unijnych (w 2010 r. brak tych dochodów w 18 gminach, w 2011 r. – w 5,  

a w 2012 r. – w 3). Średnia dochodów z tytułu finansowania programów i projektów unijnych z 

roku na rok rosła. Poziom pozyskanych środków przez poszczególne gminy był bardzo 

zróżnicowany (od 64,8 tys. zł w Krajence do 34,8 mln zł w gminie miejskiej Turek).  

Średnia wydatków ogółem w gminach wzrosła w 2012 r. w odniesieniu do roku 2011, 

natomiast średnia wydatków na 1 mieszkańca nieznacznie spadła. Przeciętny udział  

w wydatkach ogółem wydatków bieżących rósł z roku na rok do 83,6%. Na przestrzeni lat 2009-

2012 w 185 gminach województwa wielkopolskiego wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

wzrosły (średni wzrost o 19,1%) a w 37 gminach spadły (średni spadek o 7,2%).  

Wydatki budżetowe ogółem, podobnie jak dochody, najwyższe wartości przyjmowały  

dla gmin w centralnej części województwa, w zasięgu oddziaływania aglomeracji poznańskiej,  

a najniższe – we wschodniej. Więcej gmin o niższych wydatkach na 1 mieszkańca znajduje się 

na południe od Poznania niż na północ. Powtarza się w przypadku tego wskaźnika ta sama 

zależność dotycząca gmin miejskich, co w przypadku dochodów na 1 mieszkańca. 
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Udział w wydatkach ogółem wydatków majątkowych spadał kosztem wydatków 

bieżących. Zmniejszenie wydatków majątkowych oznacza m.in. ograniczenie inwestycji, ale 

może również być symptomem dążenia do równoważenia budżetu i przygotowania  

do współfinansowania przyszłych projektów unijnych.  

Na przestrzeni lat 2010-2012 zauważono tendencje do zmniejszania udziału salda 

budżetowego w dochodach ogółem (181 gmin). W 2010 r. 202 gminy notowały deficyt, w 2012 r. 

108 gmin zamieniło saldo ujemne w dodatnie. Wynik ten oznaczał przeciętną poprawę sytuacji 

budżetowej gmin. Należy jednak pamiętać, że w 2012 r. deficyt budżetowy nadal dotyczył 94, 

czyli ponad 40%, gmin, a deficyt pogłębiło 38 gmin. 

Zróżnicowanie przestrzenne gmin pod względem osiągniętego wyniku finansowego  

w 2012 r. pokazuje, że wszystkie gminy z powiatu pilskiego, oraz gminy na linii Oborniki – 

Miejska Górka odnotowały deficyt budżetowy, natomiast gminy znajdujące się w części 

zachodniej, południowo-zachodniej i północnej województwa wielkopolskiego osiągnęły saldo 

budżetowe nie przekraczające 3 mln zł. 

W 2012 r. średnie zobowiązania ogółem gmin wzrosły w porównaniu z 2011 r.  

o 0,1 mln zł, ale odnotowano spadek średniej wartości wskaźnika zadłużenia w tym okresie  

o 3,1 p.proc. Trzy gminy w całym badanym przedziale czasowym w ogóle nie były zadłużone: 

Krzemieniewo, Obrzycko (gm. w.) i Pogorzela.  

W 2012 r. zadłużeniem przekraczającym 50% w stosunku do dochodów odznaczało się 

19 gmin województwa. 105 gmin miało zadłużenie pomiędzy 20% a 40%. Wskaźnik zadłużenia 

wyższe wartości przyjmował dla gmin w północno-wschodniej części województwa,  

na południowym-zachodzie, na południu (gminy powiatu kępińskiego), w okolicach Konina, 

Ostrowa Wielkopolskiego i Poznania. Bardzo niskim zadłużeniem (poniżej 10%) odznaczało się 

12 gmin. Roczna dynamika wskaźnika zadłużenia gmin w latach 2011-2012 pozwala stwierdzić, 

że w przypadku 42 gmin wskaźnik zadłużenia stale malał, natomiast w 40 gminach stale rósł.  

Średnie obciążenie dochodów gmin obsługą zadłużenia rosło w latach 2010-2012. Stały 

wzrost notowało 99 gmin, a spadek notowało tylko 16 gmin.  

Przeprowadzona w opracowaniu analiza skupień pozwoliła zgrupować gminy według 

podobieństw wartości i wskaźników budżetowych. Otrzymane grupy reprezentują m.in. różny 

średni poziom dochodów i wydatków (np. grupa 6 – najwyższe dochody i wydatki, grupy 1 i 2 – 

najniższe), zadłużenia (grupa 2 – najwyższe, grupa 1 – najniższe), salda (grupy 2, 3 i 5 – deficyt, 

pozostałe – nadwyżka), dochodów z tytułu finansowania programów i projektów unijnych (grupa 

4 – najwyższe, grupa 2 – najniższe). Takie zróżnicowanie pozwala określić potencjał finansowy 

gmin, jej dotychczasową absorpcję środków unijnych i zdolność do współfinansowania 

przyszłych projektów. 

Grupa 1 – charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem zadłużenia i udziałem wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem oraz bardzo niskim poziomem wydatków  

na 1 mieszkańca i udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem. Dodatkowo w tej 

grupie występuje wysoki udział dochodów bieżących w dochodach ogółem. 

Grupa 2 – charakteryzuje się najniższymi na 1 mieszkańca trzema wskaźnikami: dochodami 

ogółem, wydatkami ogółem oraz dochodami z tytułu finansowania i współfinansowania 

programów i projektów unijnych, natomiast najwyższym wskaźnikiem zadłużenia i udziałem 

dochodów bieżących w dochodach ogółem. Dodatkowo w grupie tej na bardzo niskim 

poziomie znajduje się wartość nadwyżki operacyjnej w odniesieniu do dochodów ogółem 

oraz udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. 
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Grupa 3 – charakteryzuje się najwyższym udziałem wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem i bardzo wysokim poziomem dochodów z tytułu finansowania programów i projektów 

unijnych na 1 mieszkańca. W grupie tej występuje również najniższa wartość salda 

budżetowego zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkańca jak i w odniesieniu do dochodów 

ogółem, najniższy poziom stosunku nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem i najniższe 

udziały dochodów własnych w dochodach ogółem. 

Grupa 4 – charakteryzuje się najniższym udziałem dochodów bieżących w dochodach 

ogółem, za to najwyższym dodatnim saldem na 1 mieszkańca, udziałem salda budżetowego  

w dochodach ogółem, wskaźnikiem samofinansowania, obciążeniem dochodów ogółem 

obsługą zadłużenia oraz dochodami z tytułu finansowania i współfinansowania programów  

i projektów unijnych na 1 mieszkańca. 

Grupa 5 – charakteryzuje się najwyższym stosunkiem nadwyżki operacyjnej do dochodów 

ogółem, bardzo wysokim udziałem wydatków majątkowych w wydatkach ogółem oraz 

najniższym wskaźnikiem obciążenia dochodu ogółem obsługą zadłużenia i bardzo niskim 

wskaźnikiem samofinansowania. 

Grupa 6 – charakteryzuje się najwyższymi dochodami na 1 mieszkańca, wydatkami  

na 1 mieszkańca oraz udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem. W gminach tej 

grupy występuje również bardzo wysoki poziom nadwyżki operacyjnej w odniesieniu  

do dochodów ogółem oraz bardzo wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem. 
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Ryc. 4. 

Grupy analizy skupień dla gmin (cd.) 
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Ryc. 4. 

Grupy analizy skupień dla gmin (cd.) 
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Oszacowany dla powiatów indywidualny wskaźnik zadłużenia daje przybliżone 

informacje o możliwym dodatkowym obciążeniu budżetu gmin zadłużeniem w 2012 r.  

(107 przekroczyło dopuszczalny poziom zadłużenia). 
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Ryc. 5. 
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Ryc. 6. 
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski ogólne: 

1. Pozytywnie należy ocenić tendencję wzrostową średnich dochodów ogółem JST, jak 

również spadek (w powiatach) i malejący wzrost (w gminach) średnich wydatków 

ogółem. To zjawisko sprzyja równoważeniu budżetu, co zaobserwować można  

w znaczącym wzroście liczby JST osiągających nadwyżkę budżetową. 

2. Duża część dochodów JST pochodzi z subwencji i dotacji, a nie dochodów 

własnych. Taka struktura dochodów oznacza większą zależność budżetów JST  

od środków z budżetów państwa oraz mniejszą od wpływów z podatków i opłat. 

3. Średni spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach  

2010-2012 to rezultat zmniejszania wydatków na inwestycje. 

4. Zanotowano średni spadek wskaźnika zadłużenia w JST, co może świadczyć  

o przygotowywaniu się samorządów do pozyskiwania środków unijnych w nowej 

perspektywie. 

5. Analizując przestrzenne zróżnicowanie JST w województwie należy zwrócić uwagę  

na obszary: aglomeracji poznańskiej (wysoki poziom dochodów i wydatków ogółem), 

obszarów związanych z przemysłem wydobywczym na wschodzie regionu oraz 

południowych i północnych krańców województwa (wysoki poziom dochodów  

i wydatków per capita). 

6. Wyznaczone dla roku 2012 wartości IWZ wskazują, że prawie 50% gmin i 60% 

powiatów przekroczyło dopuszczalny poziom zadłużenia. 

Na koniec warto podkreślić, że ze względu na krótką perspektywę czasową obserwacji 

oraz dużą zmienność analizowanych wartości, wyniki analizy należy poddawać ostrożnej ocenie, 

zwłaszcza w kontekście ich projekcji na kolejne lata. 
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Michał Beim, Błażej Matuszak, Adam Siemianowski, Mikołaj Sobieraj 
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wpływ dostępności transportem publicznym 
na rozwój społeczno-ekonomiczny 
województwa wielkopolskiego 

Transport publiczny stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego 

regionów. Trwająca od dwóch i pół dekady transformacja ustrojowa owocuje generalnie 

ograniczaniem oferty. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwym problemem poza 

największymi miastami w kraju. Ważnym jest więc stała obserwacja sytuacji. Niniejszy 

tekst prezentuje wyniki badań dostępności transportem publicznym siedzib powiatów, 

stolic subregionów i stolicy województwa wielkopolskiego. Badania zostały zlecone przez 

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. W Wielkopolsce można wyróżnić 

dwie grupy gmin i powiatów, które posiadają szczególnie dobry dostęp do komunikacji 

publicznej: położone w pobliżu dużych miast oraz położone przy głównych szlakach 

komunikacji kolejowej. Wpływ kolei widać szczególnie w okresie weekendów. 

Komunikacja autobusowa wówczas znacząco redukuje liczbę kursów. W transporcie 

szynowym zjawisko to nie jest aż tak silne. Badania analizują również wpływ dostępności 

transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa. Wśród danych 

dostępnych na poziomie powiatów widać szczególną korelację pomiędzy liczbą połączeń 

a saldem migracji oraz liczbą podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON. Większa 

liczba połączeń sprzyja dodatniemu saldu migracji, podobnie jak liczbie zarejestrowanych 

w systemie REGON podmiotów. Analizy nie wykazały natomiast istotnych statystycznie 

korelacji liczby połączeń ze stopą bezrobocia oraz z poziomem motoryzacji. 

Wprowadzenie 

Po blisko dwóch dekadach systematycznej marginalizacji transportu publicznego  

w Polsce, na skutek rosnącej kongestii motoryzacyjnej, pogłębiających się problemów 

środowiskowych oraz ograniczania aktywności zawodowych i społecznych dużych grup 

społecznych nieposiadających samochodów, następuje w skali kraju znaczące 

przewartościowanie priorytetów polityki transportowej - wzrasta zainteresowanie transportem 

publicznym. 

Publiczny transport zbiorowy odgrywa bardzo ważną rolę dla zrównoważonego rozwoju 

miast i regionów. Jest nie tylko stosunkowo najbardziej przyjaznym środowisku sposobem 

przemieszczania się, ale przede wszystkim służy wyrównywaniu szans w dostępie do pracy, 

edukacji i wielu innych usług. Rzeczpospolita Polska oficjalnie przyjęła polaryzacyjno-dyfuzyjny 

model rozwoju społeczno-gospodarczego. Model ten planowany jest do implementacji  

w kolejnych dwóch dekadach. (por. Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia 

fala nowoczesności, 2013, s. 7.). Funkcjonowanie tego modelu rozwoju wymaga zapewnienia 
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dostępu do atrakcyjnego transportu publicznego na obszarze całego kraju. Postulat ten znajduje 

odzwierciedlenie w licznych dokumentach, np. w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

(2010, s. 5). W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, iż model nie będzie działał zgodnie  

z założeniami i ograniczy się tylko do polaryzacji społeczno-ekonomicznej kraju. 

Z punktu widzenia rozwoju regionalnego transport publiczny to więcej niż tylko 

zapewnienie możliwości dojazdu do miejsc pracy, edukacji czy handlu i usług. Jest to także 

unikalna szansa na stymulowanie turystyki regionalnej (por. Beim, Heilmann 2012 i Bulpitt 2002). 

Założenia badań 

Niniejsza analiza dotyczy połączeń publicznym transportem zbiorowym w myśl ustawy  

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz. 11). 

Ustawa w art. 4 ust. 1 punkt 14 definiuje „publiczny transport zbiorowy” jako „powszechnie 

dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej 

linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”. W niniejszym tekście 

określenie „transport publiczny” lub „komunikacja publiczna” należy uznać za synonim prawnego 

określenia „publiczny transport zbiorowy”. W świetle powyższego założenia, analizy nie dotyczą 

więc połączeń komunikacją specjalną, np. autobusami zakładowymi czy autobusami szkolnymi 

(tzw. gimbusami). Dla uproszczenia zawiłości językowych, ilekroć jest mowa o „liczbie połączeń”, 

należy rozumieć przez to parę połączeń. „Jedno połączenie” znaczy więc dwa kursy – jeden  

z A do B i drugi z B do A. 

Analiza dostępności publicznego transportu zbiorowego w gminach Wielkopolski została 

przeprowadzona wg stanu w dniu 6 marca 2014 r. dla dni roboczych oraz wg stanu  

w dniu 8 marca 2014 r. dla sobót i wg stanu w dniu 9 marca 2014 r. dla niedziel. Okres badań 

przypadał poza czasem ferii i świąt.  

Informacje o rozkładach jazdy kolei i cenach biletów jednorazowych czerpane były  

z systemu HAFAS. W przypadku komunikacji autobusowej koniecznym było poszukiwanie 

informacji w wielu źródłach. Przede wszystkim wykorzystywano systemy komercyjnych 

wyszukiwarek internetowych (e-podroznik.pl, rozklady.com.pl, rozklady.pl), wyszukiwarkę 

Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji (autobusowyrozkladjazdy.pl), 

portalu przewoźników mikrobusowych (ebusy.pl) oraz z rozkładów jazdy poszczególnych 

przewoźników lub – zwłaszcza w przypadku autobusów podmiejskich – ze strony organizatorów 

transportu. Wiedza była uzupełniana i weryfikowana dzięki informacjom pochodzące ze stron 

jednostek samorządów terytorialnych, wspólnot osiedlowych czy forów internetowych.  

W sytuacjach niejasnych, potwierdzano informację drogą telefoniczną lub elektroniczną  

ze strony przewoźnika. 

Informację o odległościach kolejowych czerpano z systemu HAFAS, natomiast  

w przypadku połączeń autobusowych koniecznym było dokonanie generalizacji. Założono, iż 

odległość opisana jest najkrótszą metryką uliczną (najkrótszym dystansem drogowym  

z pominięciem dróg nieutwardzonych i niedostępnych dla autobusów). Uproszczenie pomija więc 

rzadkie sytuacje, w których autobus wjeżdża do miejscowości położonych poza główną drogą, 

nadkładając tym samym dystansu. 

Przeprowadzenie badań wymagało przyjęcia jeszcze kilku innych założeń. W sytuacji 

lokalizacji siedziby gminy poza granicami administracyjnymi gminy (np. w gminie wiejskiej 

Wągrowiec lub gminie wiejskiej Gniezno), zdecydowano się liczyć połączenia od największej 
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miejscowości lub od miejscowości, która historycznie była siedzibą gminy. Dla powiatów 

ziemskich mających siedzibę poza swoimi granicami administracyjnymi (np. poznański czy 

koniński) liczono czasy dojazdu z gmin do miasta, w którym znajduje się siedziba powiatu (np. do 

Poznania czy Konina). 

W przypadku analizy połączeń siedziba powiatu – stolica subregionu lub też siedziba 

powiatu – Poznań liczono również połączenia z przesiadką, nie dłuższą jednak niż godzina. 

Odrzucane były natomiast wszystkie przesiadki znacząco wydłużające drogę podróży (np. Piła – 

Wągrowiec przez Poznań). 

Cel badań 

Celem badań było określenie liczby połączeń pomiędzy: (1) miejscowościami będącymi 

siedzibami gmin a miejscowością będącą siedzibą powiatu, na terenie którego leży gmina; (2) 

miastami powiatowymi a stolicą województwa, (3) pomiędzy miastami powiatowymi a stolicami 

subregionów (NUTS3), na terenie których znajduje się powiat. 

Analizy te były przeprowadzone dla trzech okresów: (1) dla dni roboczych, (2) dla sobót 

oraz (3) dla niedziel. Założenie to motywowane było, z jednej strony rosnącymi oczekiwaniami 

pracodawców wobec elastyczności godzin zatrudnienia, a z drugiej strony potencjalnym 

znaczeniem transportu publicznego dla wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów. 

Analizowane były również ceny połączeń oraz czasy przejazdów na poszczególnych 

trasach. 

Dostępność miast powiatowych  

Średnio w Wielkopolsce, w dzień roboczy w każdej gminie było 18,33 połączeń między 

siedzibą gminy, a siedzibą powiatu. W sobotę liczba ta spadała do poziomu 7,71, co odpowiadało 

42,1% liczby połączeń w dzień roboczy, natomiast w niedzielę do poziomu 6,52, co stanowiło 

35,5% liczby połączeń w dzień roboczy. W świetle dokonanych analiz wyróżnić można cztery 

zasadnicze grupy gmin pod kątem dostępności transportem publicznym do miasta powiatowego. 

Pierwszą grupę stanowią gminy położone w pobliżu największych miast regionu, 

posiadające zadowalającą liczbę połączeń autobusowych lub kolejowych pomiędzy siedzibą 

gminy, a siedzibą powiatu. Charakteryzują się one ponad 25 połączeniami z miastem 

powiatowym w dzień roboczy. Rekordzistą wśród gmin miejskich, jak i w całym województwie jest 

Luboń – 143 połączenia w ciągu dnia roboczego, wśród gmin miejsko-wiejskich: Kórnik  

– 97 połączeń, a wśród gmin wiejskich: Suchy Las – 94. Wszystkie te gminy wchodzą w skład 

powiatu poznańskiego. 

W drugiej grupie znajdują się gminy położone przy czynnych liniach kolejowych, przy 

tych samych, przy których zlokalizowane są siedziby powiatów. Posiadają one stosunkowo dużą 

liczbę połączeń z siedzibą powiatu – około kilkunastu połączeń w dzień roboczy. Dzięki lokalizacji 

przy trasach kolejowych liczba połączeń w weekendy nie ulega znaczącej redukcji. 
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Ryc. 1. 

Liczba połączeń między siedzibami gmin a siedzibami powiatów w dni robocze 
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Gminy położone przy głównych korytarzach transportu drogowego, przy tych samych, 

przy których zlokalizowane są siedziby powiatów stanowią trzecią grupę gmin. Charakteryzuje 

się ona zbliżoną liczbą połączeń między siedzibami gmin i powiatów w dzień roboczy (kilkanaście 

na dobę), jednak fakt dominującej roli transportu autobusowego powoduje, iż w okresie 

weekendów liczba połączeń znacząco spada. 

Gminy znajdujące się w czwartej grupie posiadają zaledwie kilka połączeń w dni robocze. 

Większość z tych gmin, w soboty, a w szczególności w niedziele pozbawiona jest transportu 

publicznego w ogóle. 

Porównując ze sobą poszczególne obszary Wielkopolski, najgorzej sytuacja  

z dostępnością do publicznego transportu zbiorowego wygląda w południowej i wschodniej 

części województwa. 

Koszty i czas dojazdu do miast powiatowych 

Najniższe ceny biletów na połączenia pomiędzy siedzibą powiatu a siedzibą gminy 

obserwowane są we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zaczynają się one  

od 19 gr za kilometr. Najwyższe ceny obserwowane są wśród gmin położonych w bezpośrednim 

sąsiedztwie powiatów i dochodzą do 2,13 zł/km w gminie wiejskiej Chodzież (choć w tym 

przypadku zaważyła mocno bliskość referencyjnej miejscowości Rataje i stosunkowo wysokie 

ceny biletów PKS Piła). Wyjątkiem od tej reguły są stosunkowo atrakcyjne ceny biletów  

w aglomeracji poznańskiej, głównie za sprawą integracji taryfowej w ramach ZTM Poznań. 

Dostępność stolic subregionów 

Dostępność stolic wielkopolskich subregionów z miast powiatowych powiatów 

należących do danego subregionu mocno skorelowana jest z położeniem na głównych szlakach 

kolejowych i drogowych obu miast. Najwięcej połączeń posiada Konin ze Słupcą (50)  

i Wrześnią (32) oraz Leszno z Kościanem (46) i Piła z Chodzieżą (35) i ze Złotowem (30). 

Najmniej połączeń posiadają następujące relacje: Wągrowiec z Piłą (2), Grodzisk z Lesznem (3), 

Międzychód z Lesznem (6), Wolsztyn z Lesznem (również 6) i Krotoszyn z Kaliszem (4). Wyniki 

te są spowodowane przede wszystkim likwidacją historycznych połączeń kolejowych  

(np. Opalenica – Grodzisk – Kościan, Wągrowiec – Rogoźno), brakiem uruchomienia w to 

miejsce bezpośrednich połączeń autobusowych, jak i brakiem skoordynowanych przesiadek. 

W przypadku sobót i niedziel liczba połączeń maleje blisko o połowę, przy czym  

w mniejszym stopniu na trasach obsługiwanych przez kolej, niż przez autobus. Niechlubnym 

rekordzistą jest połączenie Wągrowiec – Piła w soboty, które nie ma żadnego bezpośredniego 

połączenia, jak i żadnego z przesiadką w przyjętych ramach czasowych. Jedyną możliwością jest 

jazda przez Poznań lub długie oczekiwanie na przesiadkę w Rogoźnie. Wśród centrów 

subregionalnych najwięcej połączeń w weekendy posiadają Kościan z Lesznem oraz Słupca  

i Września z Koninem (odpowiednio 46, 50 i 32 w sobotę oraz po 22 połączenia w niedzielę). 
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Ryc. 2. 

Liczba połączeń między stolicami subregionów  a siedzibami powiatów w dzień roboczy 
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Koszty i czas dojazdu do stolic subregionów 

Najdroższe w przeliczeniu na kilometr połączenia między siedzibami powiatów a stolicą 

subregionu występują w powiecie gostyńskim i grodziskim (45-46 groszy za kilometr podróży  

do Leszna) oraz w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i chodzieskim (odpowiednio 42-43 grosze 

za kilometr podróży do Piły). W powiecie gostyńskim średnią zawyżają taryfy spółki Intertrans 

PKS Głogów, w grodziskim konieczność przesiadki, w tym na pociągi spółki PKP Intercity,  

w czarnkowsko-trzcianeckim ceny PKS Wałcz, a w chodzieskim połączenia pociągami TLK spółki 

PKP Intercity. 

Dojazd do centrów subregionalnych z siedzib gmin silnie uzależniony jest  

od rozmieszczenia siedzib powiatów względem głównego układu komunikacyjnego. Najgorzej 

wygląda sytuacja w subregionie leszczyńskim. Dojazd z Międzychodu do Leszna zajmuje średnio 

243 min. (tj. ponad cztery godziny), a dojazd z Nowego Tomyśla 167 min. Niepokojąca jest też 

sytuacja dojazdów między Ostrzeszowem a Kaliszem (średnio 169 min.). Najlepsza sytuacja jest 

w subregionie poznańskim i pilskim (w obu subregionach, w żadnym przypadku maksymalny 

średni czas dojazdu nie przekracza godziny). 

Dostępność Poznania 

Dostępność Poznania z siedzib poszczególnych powiatów silnie uzależniona jest  

od położenia siedzib powiatów względem głównych tras komunikacji kolejowej i drogowej,  

a także od odległości od Poznania. Najlepiej pod tym względem w dni robocze wygląda powiat 

śremski (62 połączenia) i gnieźnieński (57 połączeń), a najgorzej ostrzeszowski (5), kępiński (7)  

i krotoszyński (8). Przykład Śremu pobawionego czynnych linii kolejowych pokazuje ponadto 

silny związek funkcjonalny tego miasta z aglomeracją poznańską. 

W przypadku sobót i niedziel liczba połączeń z Poznaniem zdecydowanie maleje 

(śremski – 35, gnieźnieński – 47), jednak ta tendencja dotyczy głównie powiatów posiadających 

najwięcej połączeń w dni robocze. Najmniej połączeń – 4 jest na trasie Ostrzeszów – Poznań.  

W weekendy wyraźnie widać znaczenie kolei – te powiaty, których siedziby zlokalizowane są  

na głównych trasach kolejowych (koniński, słupecki, wrzesiński, średzki, jarociński i szamotulski) 

wyraźnie wyróżniają się pozytywnie na tle pozostałej części województwa (por. ryc. 3). 

Średnio w dzień roboczy wypadało 24,83 połączeń między siedzibą powiatu  

a Poznaniem. W sobotę było to 18,20, a w niedzielę – 17,37 połączeń. Spadek liczby połączeń  

w ciągu tygodnia nie był tak duży – połączenia w soboty stanowią 73,3% połączeń w dni robocze, 

a w niedziele - 69,9%. 
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Ryc. 3. 

Liczba połączeń między stolicą województwa a siedzibami powiatów w dzień roboczy 
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Koszty i czas dojazdu do Poznania 

Analizując średnią cenę za kilometr, można zauważyć, iż taryfa malejąca (im dłuższy 

dystans, tym niższa cena pokonywanego kilometra) ma zastosowanie we wszystkich relacjach 

między Poznaniem a siedzibami powiatów. Średnia cena za kilometr wynosi od 18 groszy 

(Krotoszyn – Poznań) do 38 groszy (Nowy Tomyśl – Poznań). 

Porównując ceny dojazdów do Poznania z siedzib wielkopolskich powiatów, 

zaobserwować można, iż cena zależy generalnie od odległości. Najtańsze dojazdy (pomijając 

powiat poznański) są z powiatów najbliższych stolicy województwa (obornicki, szamotulski, 

gostyński, kościański, śremski, średzki i wrzesiński). Ceny jednorazowych biletów normalnych 

mieszczą się w przedziale 10-16 zł. W kolejnym kręgu powiatów leżących wokół Poznania ceny 

kształtują się na poziomie 16-21 zł. Zaburzeniem tej prawidłowości jest jedynie sytuacja  

w południowo-zachodnim kierunku (powiaty międzychodzki, nowotomyski, wolsztyński, 

leszczyński i gostyński), gdzie po pierwszym cenowym kręgu, następuje od razu trzeci krąg 

cenowy: 21-25 zł. Częściowo to wynika z większej liczby przesiadek (przy braku wzajemnego 

honorowania biletów wśród przewoźników), jak i z faktu, iż część oferty stanowią pociągi 

kwalifikowane (np. EIC na trasie Poznań-Leszno) lub autobusy pospieszne. Najwyższe ceny 

biletów są do Kępna i Złotowa. Ich średnia cena przekracza 35 zł. 

W przypadku dojazdów z siedzib powiatów do Poznania czas jest wprost uzależniony  

od dystansu między tymi dwoma miastami. Wyjątkiem są dojazdy z Czarnkowa, których średni 

czas jest ewidentnie dłuższy niż w przypadku pozostałych powiatów leżących w podobnym 

oddaleniu od stolicy województwa. Dojazd z Czarnkowa do Poznania zajmuje średnio 100 minut. 

Dostępność a rozwój społeczno-ekonomiczny 

Kolejnym etapem badań było zbadanie związków pomiędzy liczbą połączeń  

w poszczególnych powiatach, a rozwojem społeczno-ekonomicznym. W tym celu 

przeanalizowana została korelacja pomiędzy rynkami pracy w poszczególnych powiatach,  

a średnią liczbą połączeń pomiędzy siedzibami gmin a siedzibą powiatu, do którego dana gmina 

przynależy, a także liczbą połączeń między siedzibą powiatu a stolicą województwa. Zbadano 

również korelację pomiędzy liczbą połączeń, a poziomem motoryzacji, liczbą podmiotów 

gospodarczych na 10 000 osób oraz saldem migracji międzypowiatowej na 1000 mieszkańców. 

Wybór tych parametrów uzależniony był od faktu dostępności danych społeczno-ekonomicznych 

na poziomie powiatów.  

Najsilniejsze korelacje obserwuje się pomiędzy liczbą połączeń a saldem migracji 

międzypowiatowych na 1 000 mieszkańców. Dotyczy to zarówno połączeń pomiędzy siedzibą 

gminy a siedzibą powiatu (współczynnik korelacji Pearsona = 0,75), jak i między miastem 

powiatowym a stolicą województwa (współczynnik korelacji Pearsona = 0,51). Stosunkowo 

wysoka korelacja odnotowywana jest również w przypadku porównań z liczbą podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców (współczynnik korelacji 

Pearsona wyniósł dla połączeń wewnątrz powiatu 0,56 i 0,36 dla połączeń z Poznaniem).  

Im więcej połączeń publicznym transportem zbiorowym, tym wyższe dodatnie saldo migracji oraz 

tym wyższa liczba podmiotów wpisana do rejestru REGON. 

Powyższa sytuacja odpowiada intuicjom przyświecającym niniejszym badaniom. 

Większa liczba połączeń sprzyja rozwojowi gospodarki, a zwłaszcza aktywności ekonomicznej 

ludności, a równocześnie przyczynia się do podniesienia atrakcyjności obszaru dla mieszkańców. 
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Skutkuje to wyższym saldem migracji oznaczającym przewagę ludności napływającej nad 

odpływającą. 

Również w przypadku wpływu transportu publicznego na poziom motoryzacji potwierdza 

się intuicja badawcza. W obu typach połączeń (tj. gmina – powiat, powiat – Poznań) widać 

ujemną korelację pomiędzy liczbą kursów komunikacji publicznej a poziomem motoryzacji 

(odpowiednio współczynnik korelacji Pearsona wynosił -0,08 oraz -0,22). Oznacza to, że im 

mniejsza liczba połączeń tym wyższy poziom motoryzacji. Relacja ta jest jednak bardzo słaba, 

wręcz zaniedbywalna statystycznie.  

Podobne, również nieistotne statystycznie, wartości osiągnęła korelacja pomiędzy 

poziomem bezrobocia a liczbą połączeń (obU typów). W przypadku połączeń między siedzibą 

gminy a siedzibą powiatu jest to zależność jednak zgodna z intuicją (współczynnik Pearsona 

wynosi -0,11) – im więcej połączeń, tym niższa stopa bezrobocia. Natomiast w przypadku 

połączeń z miasta powiatowego do stolicy województwa relacja jest kontrintuicyjna, choć nadal 

bardzo słaba statystycznie (współczynnik Pearsona wynosi 0,22 – przyjmuje wartość dodatnią). 

Niezależnie od tych dwóch relacji publiczny transport zbiorowy należy uważać za czynnik 

sprzyjający aktywizacji zawodowej mieszkańców. Ma on również pozytywne przełożenie  

na ograniczanie poziomu indywidualnej motoryzacji. 

Podsumowanie 

Badania dostępności komunikacyjnej i jej wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny 

stanowią znaczący wkład w pogłębienie wiedzy o dysproporcjach w rozwoju regionalnym 

Wielkopolski. Potwierdzają one istnienie istotnej polaryzacji w dostępie do zbiorowego transportu 

publicznego pomiędzy gminami leżącymi w pobliżu dużych miast, a pozostałymi gminami 

województwa. 

Najwięcej połączeń w dni robocze posiadają gminy leżące w pobliżu dużych miast – 

rekordzistą jest Luboń posiadający 143 połączenia z Poznaniem. Poza bezpośrednim 

otoczeniem największych miast sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. W województwie istnieje 

nawet jedna gmina – Wielichowo, która nie posiada bezpośrednich (ani z atrakcyjną przesiadką) 

połączeń z miastem powiatowym – z Grodziskiem Wielkopolskim. 

Okresy weekendów są czasem, gdy wiele wielkopolskich gmin pozostaje zupełnie bez 

dostępu do transportu publicznego. Stanowi to istotny problem, zarówno w kontekście rozwoju 

turystyki regionalnej, jak i dojazdów studentów niestacjonarnych do uczelni czy osób pracujących 

w soboty lub niedziele do miejsc pracy. W weekendy pozytywnie wyróżniają się jedynie gminy 

wokół dużych miast (liczba połączeń spada o ponad połowę w stosunku do dnia roboczego)  

oraz gminy, których siedziby zlokalizowane są przy trasach kolejowych (spadek liczby połączeń  

o około 1/3).  

Na terenie Wielkopolski zaobserwować można zależność, że im w danej gminie większa 

liczba połączeń, tym atrakcyjniejsze są ceny biletów jednorazowych. Efektem tej zależności, jest 

„błędne koło”: im mniej kursów, tym mniej pasażerów i tym większe opłaty za bilety. Jeśli  

nie nastąpi przełamanie tego mechanizmu (poprawa oferty transportu publicznego), to kolejne 

grupy zostaną zachęcone do wyboru indywidualnej motoryzacji albo poddane wykluczeniu 

komunikacyjnemu.  

W zdecydowanej większości gmin czas podróży środkiem zbiorowego transportu 

publicznego z miejscowości będącej siedziby gminy do miasta powiatowego zajmuje nie więcej 
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niż trzy kwadranse. Zważając na fakt, iż częstotliwość połączeń jest niska, oraz występuje 

konieczność dojścia do i z przystanku, czasy przejazdu transportem publicznym nie są 

zadowalające ani konkurencyjne względem indywidualnej motoryzacji. Niemniej w niektórych 

obszarach Wielkopolski (np. gminy Łobżenica, Drawsko, Wilczyn) występuje szczególnie trudna 

sytuacja – podróż transportem publicznym z miejscowości będącej siedzibą gminy do miasta 

powiatowego trwa ponad godzinę. Na tych obszarach należy mówić już o problemie wykluczenia 

społecznego. 

Największe problemy z dostępem do zbiorowego transportu publicznego występują  

w północnej i wschodniej Wielkopolsce, w gminach leżących poza bezpośrednią bliskością 

dużych miast. 

Dostępność ośrodków subregionalnych jest generalnie niska, często nawet niższa niż 

stolicy województwa. Dotyczy to przede wszystkim powiatów leżących w blisko Poznania, jednak 

poza granicami subregionu poznańskiego (np. grodziski, nowotomyski, gnieźnieński czy 

wolsztyński). W weekendy różnice te są jeszcze bardziej widoczne. W połączeniach między 

miastami powiatowymi a Poznaniem lub stolicami subregionów decydującą rolę odgrywa kolej. 

Jeśli ośrodki zlokalizowane są przy tej samej trasie kolejowej liczba połączeń przez cały tydzień 

jest stosunkowo wysoka. 

Analizy wykazały dodatnie i stosunkowo silne korelacje pomiędzy liczbą połączeń, 

zarówno w relacji siedziba gminy – siedziba powiatu, jak i siedziba powiatu – stolica 

województwa, a saldem migracji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) oraz liczbą podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON (w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców). W tym przypadku 

potwierdza się pozytywny wpływ transportu publicznego na wzrost tych wskaźników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego. 

Obserwuje się również ujemną korelację pomiędzy liczbą połączeń obu typów (siedziba 

gminy – siedziba powiatu i siedziba powiatu – stolica województwa) a poziomem motoryzacji. 

Niemniej, zależność ta jest zdecydowanie słabsza. Korelacje pomiędzy liczbą połączeń a stopą 

bezrobocia rejestrowanego są praktycznie nieistotne statystycznie.  
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Tadeusz Stryjakiewicz, Wojciech Dyba 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie 
klastrów w województwie wielkopolskim 

Idea korzyści ekonomicznych wynikających z koncentracji przestrzennej przedsiębiorstw 

z jednej branży (lub branż pokrewnych) jest znana w ekonomii, geografii ekonomicznej  

i gospodarce przestrzennej od końca XIX wieku (prace Marshalla). W latach 90. XX wieku dwóch 

amerykańskich ekonomistów: Porter i Krugman sformułowało w nawiązaniu do niej koncepcję 

klastrów gospodarczych, tj. przestrzennego zgrupowania przedsiębiorstw działających w jednej 

branży lub kilku pokrewnych (początkowo produkcyjnych, z czasem również usługowych), które 

konkurują, ale i współpracują ze sobą. Wkrótce koncepcja ta zyskała popularność nie tylko  

w Stanach Zjednoczonych, ale również w Unii Europejskiej i stała się ważnym narzędziem 

wspierania komponentu gospodarczego polityki regionalnej.  

W Polsce polityka wspierania klastrów zyskuje na znaczeniu dopiero od kilku lat,  

a wiedzę na jej temat cechuje nieuporządkowanie. Nieusystematyzowany jest wykorzystywany  

w kontekście klastrów aparat pojęciowy, ich istota (szczególnie w odniesieniu do korzyści  

dla współpracujących przedsiębiorstw i dla regionu) oraz podstawy prawne ich działalności. 

Formalizowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład klastrów jest 

zjawiskiem dynamicznym: inicjatywy i organizacje klastrowe powstają, ewoluują poprzez zmianę 

charakteru i liczby członków (podstawowych i współpracujących – jednostek naukowych, 

badawczych, otoczenia biznesu), niekiedy kooperacja ulega wygaśnięciu. Istnieje zatem 

potrzeba stałego monitorowania procesu regionalnego klasteringu i formułowania rekomendacji 

dotyczących kierunków wspierania struktur klastrowych. Tym celom służy badanie pt. „Analiza 

sytuacji klastrów w województwie wielkopolskim”. 

Klastry: ustalenia definicyjne, cechy charakterystyczne 

oraz metody klasyfikacji i badania 

Dla jasnego rozróżniania pojęć stosowanych w programowaniu i realizacji polityki 

regionalnej, proponuje się wprowadzić następujące definicje: 

 Klaster – to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw  

z jednej branży (lub branż pokrewnych) współpracujących i konkurujących ze sobą 

oraz instytucji i organizacji: badawczych, naukowych i otoczenia biznesu, 

powiązanych rozbudowanym systemem wzajemnych relacji o formalnym  

i nieformalnym charakterze. 

 Inicjatywa klastrowa – to wszelkie zorganizowane wysiłki i sformalizowane działania  

na rzecz tworzenia, rozwoju lub poprawy funkcjonowania klastra gospodarczego, 
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którego podstawową cechą jest współpraca znajdujących się w geograficznym 

sąsiedztwie przedsiębiorstw (o podobnym profilu branżowym) i instytucji. 

 Organizacja klastrowa – to rodzaj sformalizowanej współpracy części lub wszystkich 

przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra gospodarczego, charakteryzującej się 

odrębną osobowością prawną służącą wyłącznie realizacji celów statutowych tego 

klastra. 

Wśród charakterystycznych cech, wspólnych dla klastrów i inicjatyw klastrowych,  

na podstawie literatury przedmiotu, najczęściej wyróżniane są: 

 Bliskość geograficzna (koncentracja przestrzenna) konkurencyjnych podmiotów 

wchodzących w skład klastra. 

 Specjalizacja większości przedsiębiorstw w określonym sektorze lub branży 

przemysłowej i usługowej, wykorzystywanie wspólnych technologii i umiejętności. 

 Sieciowy charakter powiązań – występowanie różnorodnych relacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami o poziomym, niehierarchicznym charakterze; ponadto tworzone 

są różnorodne relacje z otoczeniem: jednostkami naukowymi, administracją lokalną, 

stowarzyszeniami. 

 Koopetycja (od ang. co-operation – współpraca i competition – konkurencja) – 

powiązania mają charakter konkurencji i współpracy (współdziałania), tj. w klastrach 

zachodzi jednoczesna walka o zysk, rozwój działalności, nowych klientów  

oraz kooperacja polegająca na wspólnym ulepszaniu lub wymianie informacji  

o organizacji i technologii produkcji, wspólnej realizacji zamówień, wytwarzaniu 

komponentów wzajemnie dla siebie, pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój  

i promocję.  

Inicjatywy klastrowe w odróżnieniu od klastrów charakteryzują się sformalizowaniem 

współpracy pomiędzy członkami oraz występowaniem koordynatorów – wyspecjalizowanych 

podmiotów, osób lub instytucji otoczenia, których zadaniem jest rozwijanie współpracy, powiązań 

i przepływów wiedzy oraz świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów w klastrze. 

Organizacje klastrowe w odróżnieniu od inicjatyw klastrowych posiadają osobowość prawną – 

mogą stanowić samodzielny podmiot praw i obowiązków. 

Zakres pojęcia „inicjatywa klastrowa” jest węższy niż zakres pojęcia „klaster”, a zakres 

pojęcia „organizacja klastrowa” – węższy niż „inicjatywa klastrowa”. Wszystkie trzy pojęcia 

zaliczyć można do sieci gospodarczych (sieci powiązań kooperacyjnych), które są pojęciem 

najszerszym, obejmującym też formalną współpracę przedsiębiorstw z jednej branży (lub branż 

pokrewnych), nieskoncentrowanych przestrzennie. Często w kontekście klastrów wymieniane są 

również instytucje generujące kooperację branżową, przez które rozumieć można instytucje 

tworzące możliwość współpracy firm w ramach konkretnych projektów; a także zapewniające lub 

uruchamiające wyspecjalizowane usługi wsparcia biznesu, dostosowane do potrzeb 

przedsiębiorstw wchodzących w skład wybranej branży gospodarki (np. budownictwa, 

meblarstwa). 

Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda identyfikacji i badania klastrów gospodarczych. 

Identyfikacja ta sprowadza się najczęściej do ich demarkacji przestrzennej (koncentracji 

przedsiębiorstw na jakimś obszarze) i funkcjonalnej (za pomocą metody przepływów 

międzygałęziowych). Często wykorzystywana jest metoda ilorazu lokalizacji, która pozwala  

na wskazanie relatywnego „nadmiaru” przedsiębiorstw z jednej branży na jakimś obszarze  
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w stosunku do wartości bazowej (np. całkowitego zatrudnienia w branży) oraz metoda studiów 

przypadku. 

Z punktu widzenia polityki regionalnej szczególnie istotne są inicjatywy i organizacje 

klastrowe, czyli te spośród skoncentrowanych przestrzennie przedsiębiorstw, które nawiązały 

formalną współpracę. Inicjatywa klastrowa powstaje w momencie podpisania formalnego 

zobowiązania do podjęcia współpracy pomiędzy pewnymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, otoczenia biznesu i administracji publicznej. Dane dotyczące inicjatyw  

i organizacji klastrowych publikowane są przez władze krajowe i regionalne, a także dostępne  

na stronach internetowych poszczególnych porozumień. Najpopularniejszą metodą badania 

struktur klastrowych jest tzw. metoda benchmarkingu, której celem jest ciągły i systematyczny 

proces porównywania produktów, procesów lub sposobów działania podmiotów wchodzących  

w skład tych struktur, a następnie wyznaczania wzorców w celu naśladowania. W Polsce badania 

benchmarkingowe klastrów prowadzą m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Wyróżnić można różne metody klasyfikacji klastrów (lub sformalizowanych struktur  

w postaci inicjatyw i organizacji klastrowych). Szczególnie ważny jest podział klastrów (inicjatyw 

klastrowych) ze względu na ich cykl życia i czas istnienia. Doświadczenia zagraniczne pokazują, 

że tylko nieliczne zgrupowania przedsiębiorstw istniejące od kilkudziesięciu lub kilkunastu lat 

zdołały się uaktywnić poprzez zawiązanie sformalizowanej współpracy w postaci organizacji 

klastrowej. Wiele inicjatyw klastrowych zanika wraz z zakończeniem zewnętrznych źródeł 

finansowania współpracy (środków na wspólną promocję, spotkania, wspólnych projektów  

z jednostkami badawczo-rozwojowymi). Jednocześnie jednak im dłużej klaster działa na rynku  

i im jest bardziej dojrzały, tym wyższa jest jego jakość, potrzeba internacjonalizacji, a tym samym 

większe szanse na wykreowanie pozytywnych efektów zewnętrznych dla regionu. 

Uwarunkowania prawne działalności klastrów 

W chwili obecnej nie ma w Polsce aktu prawnego rangi ustawowej, regulującego 

zagadnienia prawno-organizacyjne inicjatyw (organizacji) klastrowych. Jedynym źródłem prawa 

powszechnie obowiązującego odnoszącym się do tematyki klastrów gospodarczych w Polsce 

jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania  

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej  

z programami operacyjnymi. Rozporządzenie definiuje klaster podając, że musi go tworzyć 

minimum 10 przedsiębiorstw reprezentujących jedną branżę, skoncentrowanych przestrzennie,  

o proinnowacyjnym charakterze współpracy. Akt ten określa ponadto regulacje związane  

z koordynatorami klastrów i zakresem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.  

Formami prawnymi, jakie przyjmują struktury klastrowe są: stowarzyszenia (na podstawie 

ustawy z 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach), fundacje (na podstawie ustawy  

z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach), instytuty badawcze (o których mowa w ustawie z 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych), spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością  

(dla których podstawą prawną jest ustawa z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych), 

spółdzielnie (na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. o spółdzielniach), a także organizacje 

przedsiębiorców (na mocy ustawy z 22 marca 1989 r. o rzemiośle i ustawy z 30 maja 1989 r.  

o izbach gospodarczych). Kwestie zawierania umów między przedsiębiorstwami, w tym  

o powstawaniu inicjatyw klastrowych (umowy konsorcjalne, umowy o współpracy) oraz zasadach 

reprezentacji i prowadzenia ich spraw, reguluje ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
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Status przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki w prowadzeniu działalności gospodarczej zawarte 

są w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; kwestie podatkowe  

dla przedsiębiorstw reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. ordynacja podatkowa oraz z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku rejestracji wynalazków, wzorów 

użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych zastosowanie mogą mieć ponadto ustawa 

z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

Polityka rozwoju oparta o klastry w Unii Europejskiej i Polsce 

Duża popularność koncepcji klastrów: inicjatyw i organizacji klastrowych, a także szerzej 

– sieci gospodarczych sprawiły, że władze publiczne w wielu krajach zaczęły aktywnie wspierać 

ich tworzenie i rozwój. Ogół działań podejmowanych na rzecz wspierania tego rodzaju skupisk 

działalności gospodarczej określany jest mianem tzw. cluster-based development policy – polityki 

rozwoju opartej o klastry. Uważa się, że obok szeregu korzyści ze współpracy  

dla przedsiębiorstw, klastering może powodować pozytywne efekty zewnętrzne – takie, które 

wpływają nie tylko na indywidualne podmioty, ale również przyczyniają się do poprawy 

innowacyjności i rozwoju gospodarki regionalnej. Wśród korzyści dla przedsiębiorstw z ich 

funkcjonowania w klastrze wymienia się: 

 szansę na szybszy rozwój i osiągnięcie lepszych wyników ekonomicznych  

(np. większych przychodów, pozyskanie nowych stałych klientów, rozszerzenie 

rynków zbytu),  

 możliwość obniżania kosztów, m.in. poprzez nawiązywanie preferencyjnych umów  

z dostawcami, wykorzystywanie tych samych zasobów, wspólne zakupy, 

koordynowanie działań marketingowych,  

 wzrost produktywności i innowacyjności poprzez uczenie się od innych, a także 

poprzez współpracę w działalności innowacyjnej, 

 współpracę z lokalnymi uczelniami i ośrodkami badawczymi dla generowania 

różnorodnych nowych rozwiązań w zakresie technologii i organizacji produkcji; 

konkurencja w klastrze wymusza ponadto utrzymywanie najwyższej jakości  

i standardów, a to z kolei ułatwia ekspansję na rynkach zagranicznych, 

 dostęp do informacji i przepływ wiedzy – poprzez sieci kontaktów firmy wymieniają 

się informacjami o nowych rynkach zbytu, trendach w branży, zmianach  

w oczekiwaniach klientów, nowoczesnych technologiach, materiałach i usługach; 

razem biorą również udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych. 

Wspieraniu klastrów w Unii Europejskiej przyświeca cel podnoszenia konkurencyjności 

organizacji na arenie międzynarodowej, co wpisuje się w cele obowiązującego dokumentu 

strategicznego – Strategii Europa 2020, nadrzędnego nad politykami rozwoju i innymi 

dokumentami o charakterze strategicznym. Krajowe i regionalne programy operacyjne rozwoju 

regionalnego w poszczególnych państwach członkowskich uwzględniły w częściach dotyczących 

innowacyjności gospodarek środki na wspieranie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych.  

W Polsce obecną drogę działania w zakresie klasteringu wyznacza wydany w 2012 r. przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dokument pod nazwą „Kierunki i założenia polityki 

klastrowej do 2020 roku”. Zawiera on szczegółowe założenia modelu polityki rozwoju opartej  

na klastrach, który ma składać się z dwóch podstawowych elementów: zintegrowaniu części 
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dostępnego wsparcia publicznego i skierowaniu go na projekty realizowane przez członków 

wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym oraz wspieraniu 

(głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów inicjatyw klastrowych. Na tej podstawie,  

w perspektywie finansowej 2014-2020 polityki regionalnej Unii Europejskiej, planowane jest 

uruchomienie systemu krajowych i regionalnych klastrów kluczowych.  

Obserwując charakter wsparcia dla sformalizowanych organizacji klastrowych  

w innych krajach Unii Europejskiej, należy zauważyć, że jest ono różne w zależności  

od poziomu innowacyjności i stopnia rozwoju gospodarek. Popularną i, jak wydaje się, 

dobrą strategią jest koncentrowanie środków i zasobów na wspieraniu klastrów  

z niewielkiej liczby wybranych branż (gałęzi) gospodarki: albo nowoczesnych,  

o szczególnie wysokim potencjale rozwoju w przyszłości (przedstawiony w badaniu 

przykład Bawarii w Niemczech oraz regionu Blekinge w Szwecji), albo nawiązujących  

do specjalizacji gospodarczych i tradycji (przykład regionu Morawsko-Śląskiego  

w Czechach). 

Sformalizowane struktury klastrowe w Wielkopolsce: klasyfikacja i 

zasięg przestrzenny  

Charakteryzując sytuację klastrów w województwie wielkopolskim, po analizie 

przeprowadzonej z wykorzystaniem metody ilorazu lokalizacji, należy zauważyć, że względny 

„nadmiar” („nadwyżkę”) zaobserwować można w regionie w odniesieniu do przedsiębiorstw 

branży spożywczej, meblarskiej i motoryzacyjnej, a w stolicy regionu, Poznaniu – sektora ICT. 

Branże te wpisują się w obecnie szeroko dyskutowane, potencjalne kierunki regionalnych 

specjalizacji. Jednakże również w innych sektorach tradycyjnych (branża mechaniczna),  

jak i wiedzochłonnych (np. biotechnologia, chemia) możliwe jest tworzenie i wspieranie struktur 

klastrowych, co będzie prowadzić do osiągnięcia efektów synergii oraz korzyści  

dla przedsiębiorstw i regionu.  

Celem dokonania klasyfikacji branżowej inicjatyw klastrowych działających  

w województwie wielkopolskim pod koniec 2013 r. (na początku 2014 r.), badanie podzielone 

zostało na dwa etapy. W etapie pierwszym dokonano analizy źródeł wtórnych – publikacji  

na temat inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce, raportów z badań, książek o tematyce klastrów, 

zasobów internetowych, by wyznaczyć wszystkie inicjatywy klastrowe, które zostały utworzone  

w województwie wielkopolskim (metoda desk research). Następnie w drugim etapie dokonano 

przeglądu stron internetowych tych inicjatyw i/lub przeprowadzono wywiady osobiste  

i telefoniczne z ich koordynatorami, by zweryfikować czy inicjatywy te są wciąż aktywne, czy też 

współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami uległa wygaszeniu. 

Po dokładnej analizie profilu działalności zapisanych na stronach internetowych sieci 

powiązań i instytucji w województwie wielkopolskim, określanych jako inicjatywy klastrowe, 

należy stwierdzić, że nie wszystkie z wymienionych porozumień można uznać za realne 

inicjatywy i organizacje klastrowe. Wśród podmiotów i organizacji podawanych w tym kontekście 

znalazły się: 

 powiązania kooperacyjne podmiotów z jednej branży, położone na dużym obszarze, 

nieskoncentrowane przestrzennie, 
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 projekty, które uzyskały dofinansowanie na stworzenie różnorodnych form 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z wybranych, powiązanych branż 

gospodarki,  

 instytucje otoczenia biznesu lub przedsiębiorstwa, które oferowały możliwości 

wykorzystania wiedzy, doświadczenia i zasobów tych instytucji przez 

zainteresowane przedsiębiorstwa z konkretnych branż gospodarki. 

Na początku 2014 r. w województwie wielkopolskim aktywnie działało 12 inicjatyw 

klastrowych, a 6 inicjatyw, mimo że spełniały kryteria inicjatyw klastrowych, było już nieaktywnych 

(przez minimum 6 miesięcy nie wykazywało żadnych przejawów działalności). Do aktywnych 

inicjatyw klastrowych zaliczyć można: Bio Region – Wielkopolska (Suchy Las), Klaster 

Poligraficzno-Reklamowy (Leszno), Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki (Leszno), Klaster 

Spożywczy Południowej Wielkopolski (Kalisz), Klaster Technologii Niskoenergetycznych (Konin), 

Leszczyński Klaster Budowlany (Leszno), Stowarzyszenie Klaster Kotlarski (Pleszew), 

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli (Swarzędz), SynergIT Klaster Informatyczny [wcześniej 

ITeligence Technology] (Poznań), Wielkopolski Klaster Lotniczy (Kalisz), Wielkopolski Klaster 

Teleinformatyczny (Poznań), Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych Plastopolis (Poznań).  

Za nieaktywne inicjatywy klastrowe uznać należy: Ostrowski Klaster Automatyki (Ostrów Wlkp), 

Poznański Klaster Edukacyjny (Poznań), Wielkopolski Klaster Meblarski – Wielkopolski Klaster 

Mebel Design (Poznań), Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny (Suchy Las) – choć ze względu  

na znaczne rozproszenie podmiotów dyskusyjne jest, czy można go uznać za inicjatywę 

klastrową, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji Elprotech (Poznań) 

oraz Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii Budownictwa Tech-Bud-WIB (Poznań). 

Wśród potencjalnych przyczyn braku aktywności podanych inicjatyw wyróżnić można: 

 zakończenie finansowania projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej lub nieuzyskanie środków  

na planowany projekt, 

 brak dobrych liderów – koordynatorów, którzy byliby w stanie zintegrować 

środowisko konkurujących przedsiębiorstw, uświadomić im korzyści wynikające  

ze współpracy, wytworzyć dobre relacje (również nieformalne),  

 brak rozwiązań systemowych wsparcia regionalnych inicjatyw klastrowych, w tym 

systematycznego monitoringu i ewaluacji form działalności struktur klastrowych  

(ze wskaźnikami dotyczącymi trwałości projektów), a także systemu wspierania  

i finansowania koordynatorów.  

Warto również podkreślić, że trudno jest mówić o „likwidacji” inicjatyw klastrowych.  

Te porozumienia, które zostały zainicjowane, a nie przejawiają aktywności, są jakby uśpione,  

w zawieszeniu. Mogą zostać wznowione wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań finansowych 

lub systemowych, w tym gdy stworzone zostaną programy szkoleniowo-informacyjne dla liderów  

i koordynatorów. 

Sześć spośród aktywnych inicjatyw klastrowych ma formę stowarzyszenia, jedna formę 

fundacji, koordynatorem trzech są spółki, a po jednej cech rzemieślniczy i urząd miasta.  

Z informacji uzyskanych w Cechu Stolarzy Swarzędzkich wynika, że podjęte już zostały kroki,  

by zarejestrować klaster w formie Stowarzyszenia. Zatem siedem, a wkrótce osiem struktur 

klastrowych w Wielkopolsce uznać można za organizacje klastrowe – najwyższy stopień 

sformalizowania klastrów. 



 

PRZEGLĄD SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2014 

 

 

 
69 

Ryc. 1. 

Aktywne organizacje klastrowe w województwie wielkopolskim 
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Ryc. 2. 

Klastry w województwie wielkopolskim wg lokalizacji członków 
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Dokonując klasyfikacji branżowej regionalnych inicjatyw klastrowych, zauważyć należy, 

że są to 2 inicjatywy w sektorze rolno-spożywczym, 6 w branży przemysłowo-budowlanej  

i 4 w sektorze usługowym. Są to zarówno porozumienia z branż tradycyjnych: spożywczej, 

mechanicznej, meblarskiej, tworzyw sztucznych, sektora budowlanego (które często  

klasyfikuje się jako branże mniej nasycone wiedzą), jak i z branż nowoczesnych, nasyconych 

wiedzą – reklamy, ICT, biotechnologii, lotnictwa. Choć historia kilku regionalnych struktur 

klastrowych sięga co najmniej kilkudziesięciu lat (najstarsze są klastry w Swarzędzu i Pleszewie), 

pierwsze sformalizowane klastry zaczęły powstawać po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.  

6 inicjatyw klastrowych można zakwalifikować jako dojrzałe pod względem faz cyklu życia, 6 jako 

inicjatywy rosnące. Inicjatywy wygasłe są już nieaktywne, najczęściej wskutek zakończenia 

realizacji projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych lub braku środków  

na sfinansowanie konkretnych projektów. Średnio wygasłe inicjatywy działały przez 2-3 lata. 

Analizując rozmieszczenie i zasięg przestrzenny inicjatyw klastrowych, zauważyć należy, 

że centrami klastrowymi regionu są Poznań i powiat poznański, Leszno i Kalisz, trzy duże miasta 

środkowej i południowej części województwa. Największe obszarowo są inicjatywy klastrowe 

branży spożywczej, które zrzeszają przedsiębiorstwa położone na terenie kilkunastu gmin.  

W Swarzędzu i Pleszewie położonych jest kilkadziesiąt przedsiębiorstw branży meblarskiej  

i kotlarskiej, dotychczas jednak tylko kilkanaście z nich przystąpiło do stowarzyszeń – 

tamtejszych inicjatyw klastrowych. 

Sformalizowane struktury klastrowe w Wielkopolsce w świetle 

przeprowadzonych wywiadów 

Z przeprowadzonych podczas badania wywiadów wynika, że większość inicjatyw 

klastrowych ma charakter stymulowany (ang. top-down approach), gdyż powodem ich utworzenia 

była chęć pozyskania zewnętrznego źródła finansowania rozwoju. Wszystkie inicjatywy ewoluują 

– przyłączane są do nich nowe przedsiębiorstwa oraz nowe, współpracujące jednostki 

badawczo-rozwojowe i naukowe. Nowe formy współpracy i znaczny wzrost liczby nowych 

partnerów obserwuje się szczególnie w organizacjach klastrowych. To w nich koordynatorzy 

najczęściej podkreślają znaczenie wzajemnych relacji.  

Do lokalnych czynników stymulujących rozwój struktur klastrowych zaliczyć można: 

 osobę charyzmatycznego lidera – „dobrego ducha” współpracy, który potrafi 

zjednoczyć środowisko przeważnie konkurujących ze sobą przedsiębiorstw  

i zachęcić je do współpracy, 

 tradycje współpracy i wiedzę dotyczącą sposobów gospodarowania (wytwarzania), 

 korzyści aglomeracji – obecność ośrodków naukowo-badawczych i uczelni 

wyższych, których absolwenci mogą zasilać przedsiębiorstwa klastrowe lub tworzyć 

nowe firmy w branży. 

Wśród głównych i najważniejszych form działalności inicjatyw klastrowych najczęściej 

wymieniane były: 

 działania promocyjno- marketingowe, w tym promocja w Internecie, produkcja 

ulotek, folderów informacyjnych, stand-upów, plakatów itp. 

 pozyskiwanie nowej wiedzy na temat działalności, uczestnictwo w szkoleniach  

i konferencjach branżowych, 
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 prowadzenie bazy danych o przedsiębiorstwach, 

 pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków zewnętrznych, 

 współpraca w działalności badawczo-rozwojowej (przy opracowywaniu nowych 

produktów), 

 poznawanie profilu produkcji i technik stosowanych u innych przedsiębiorstw  

z branży, 

 pozyskiwanie zagranicznych partnerów biznesowych z branży – nawiązanie 

współpracy na rynkach zagranicznych, 

 organizacja grupowych zakupów i zamówień, wspólne zaopatrzenie np.  

w komponenty do produkcji. 

Wśród barier rozwojowych inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce ich koordynatorzy 

wymieniają najczęściej bariery mentalne i systemowo-instytucjonalne, a w dalszej kolejności 

bariery rynkowe. Najwięcej koordynatorów podkreśla nieufność przedsiębiorców do siebie, 

często powodowaną dbaniem głównie o własne interesy i chęć doraźnych zysków. Ponadto 

wiedza o klasteringu wśród przedsiębiorców wciąż jest niewielka. Barierą systemową są zdaniem 

ankietowanych złe uregulowania prawne; często przedsiębiorcom brakuje również środków  

na wkład własny do wspólnych projektów. 

Wśród korzyści dla regionu podawane były najczęściej pozytywny wpływ na rynek pracy 

(podtrzymywanie zatrudnienia) oraz na wizerunek subregionu, tj. kojarzenie konkretnej części 

województwa z wybraną branżą (specjalizacją) gospodarki. Wskazywane były również: reklama 

produktów regionalnych na targach międzynarodowych, współpraca z lokalnymi szkołami  

i kształcenie na potrzeby zawodu oraz kultywowanie lokalnych tradycji. 

Choć większość ankietowanych uważa, że są realne szanse na dalsze, trwałe 

funkcjonowanie inicjatyw klastrowych, wydaje się, że dużo będzie zależeć od możliwości 

zdobycia dalszych środków finansowych na działalność oraz od rozwiązywania kwestii 

instytucjonalnych i organizacyjnych określających warunki działania klastrów. 

Badanie kończy sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie 

wspierania struktur klastrowych. Wydaje się, że zachodzi potrzeba realizacji tzw. tailored policies, 

tj. polityk „przykrojonych” na miarę, dostosowanych do konkretnych potrzeb odpowiednich typów  

i klas struktur klastrowych. Rola władz publicznych we wspieraniu inicjatyw klastrowych powinna 

zależeć od ich dojrzałości. Oznacza to, że skala i zakres pomocy powinny być dostosowane  

do fazy rozwoju samego klastra zgodnie z koncepcją cyklu życia klastra. Polityka regionalna 

powinna łączyć instrumenty twarde (np. zapewniać źródła finansowania działalności  

oraz wsparcia koordynatorów); z instrumentami miękkimi, wśród których wyróżnić można m.in. 

upowszechnianie wiedzy na temat zalet inicjatyw klastrowych i korzyści współpracy. 
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Bartosz Baca, Sebastian Gościniarek 
BBSG Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 

Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania 
lotnisk o znaczeniu lokalnym zlokalizowanych 
na obszarze Wielkopolski 

Ekspertyza i jej cel 

Jednym z istotnych zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie w kontekście 

określenia możliwości poprawy poziomu atrakcyjności inwestycyjnej subregionów: pilskiego, 

konińskiego, leszczyńskiego i kaliskiego, w tym w szczególności w kontekście zwiększenia ich 

dostępności transportowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego, są rola i możliwości wykorzystania obiektów lotniskowych zlokalizowanych  

na tych obszarach. Intencją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 

zleceniodawcy Ekspertyzy, jest zdiagnozowanie potencjału i możliwości przyszłego 

wykorzystania czterech lokalnych obiektów lotniskowych, to jest lotniska w Michałkowie  

k. Ostrowa Wielkopolskiego i w Lesznie Strzyżewicach oraz lądowiska w Pile i w Kazimierzu 

Biskupim k. Konina. W związku z tak rozumianym celem Urzędu Marszałkowskiego, Ekspertyza 

wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego obejmuje 

następujące zagadnienia: 

 Analizę struktury właścicielsko-zarządczej obiektów; 

 Identyfikację obecnego wykorzystania obiektów; 

 Określenie stanu technicznego infrastruktury obiektów; 

 Analizę dostępności komunikacyjnej; 

 Rozpoznanie planów rozwojowych właścicieli, zarządzających i głównych 

interesariuszy; 

 Analizę kosztów realizacji planów rozwojowych i źródeł finansowania tego rozwoju; 

 Diagnozę możliwości wykorzystania obiektów w przyszłości; 

 Analizę benchmarkingową dotyczącą funkcjonowania podobnych obiektów 

zlokalizowanych w Europie; 

 Przy realizacji Ekspertyzy zastosowane zostały następujące metody badawcze; 

 Desk research; 

 Wizyty na lotniskach – w ramach realizacji prac  zespół BBSG odbył wizyty  

na wszystkich lotniskach objętych badaniem; 

 Wywiady pogłębione – w ramach realizacji prac zespół BBSG przeprowadził 

wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych  

w funkcjonowanie lub zainteresowanych rozwojem obiektów. Wywiady zostały 

przeprowadzone techniką IDI lub TDI. 
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Lokalizację analizowanych obiektów przedstawia poniższa rycina. 

 

Ryc. 1. 

Obiekty objęte badaniem 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Znaczenie lotnisk lokalnych dla rozwoju subregionów 

Co do zasady lotniska wspierają rozwój gospodarczy regionu/subregionu poprzez szereg 

czynników: 

 Lotniska wpływają na powstawanie nowych miejsc pracy i w konsekwencji 

zwiększenie dochodów ludności. Jest to zjawisko określane mianem wpływu 

bezpośredniego. 
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 Jednostki gospodarcze działające na lotnisku, poprzez zakupy dóbr i usług  

w ramach lokalnego łańcucha dostaw, wywierają pośredni wpływ na rozwój lokalnej 

gospodarki. Zjawisko to określane jest mianem wpływu pośredniego.  

 Osoby zatrudnione bezpośrednio w spółkach operujących na lotnisku  

oraz pracujące dla jednostek występujących w łańcuchu dostaw będą przeznaczały 

swoje dochody na zakup różnych dóbr i usług w lokalnej gospodarce. Zjawisko to 

jest określone jako indukowany wpływ lotniska na gospodarkę. 

Lotniska lokalne mają jednak ograniczony wpływ na rozwój lokalny w postaci efektów 

bezpośrednich, pośrednich i indukowanych ze względu na małą skalę operacji – niewielką 

konsumpcję lokalnej produkcji i usług oraz niewielkie zatrudnienie – małe wydatki pracowników 

na lokalną produkcję i usługi, w porównaniu z lotniskami komunikacyjnymi.  

Istotny wpływ mogą mieć natomiast tak zwane efekty katalityczne. Wpływ tego typu 

lotnisk na rozwój lokalny polega przede wszystkim na „stworzeniu szansy” np. na przyciągnięcie 

inwestora korzystającego z transportu lotniczego, firmy związanej z lotnictwem lub zbudowanie 

produktu turystycznego. Uzasadnieniem nakładów ponoszonych na rozwój lotniska jest podobnie 

jak w przypadku przygotowania terenów pod inwestycje – działanie w ogólnym interesie 

gospodarczym. Efektywność tych nakładów powinna być kalkulowana na dwóch poziomach: 

 Samorządowym – poprzez ekonomiczną stopę zwrotu; 

 Podmiotu zarządzającego lotniskiem – poprzez finansową stopę zwrotu. 

W odniesieniu do atrakcyjności inwestycyjnej subregionów należy stwierdzić, że rozwój 

żadnego z analizowanych obiektów nie będzie stanowił fundamentalnej zmiany w tym zakresie. 

Trudno oczekiwać, aby rozwój infrastruktury lotniczej i działalności na analizowanych obiektach 

przyniósł bezpośredni i natychmiastowy efekt w postaci przyciągnięcia dużych 

inwestorów/inwestycji, którzy w przypadku braku tego typu infrastruktury wybraliby inną 

lokalizację. Raczej można oczekiwać napływu małych i średnich inwestorów i inwestycji, którzy  

w swojej działalności wykorzystują samoloty General Aviation2 dla rozwiązań logistycznych  

lub transportowych lub są związani z tym segmentem ruchu jako producenci lub usługodawcy. 

Niewątpliwie pojawienie się oferty lotniczej stanowić będzie silny element składowy, 

wzmacniający szeroko rozumianą atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru subregionalnego 

dla tego typu inwestorów.  

Podmioty obecnie prowadzące działalność gospodarczą w subregionach nie wyrażają 

sprecyzowanych potrzeb w odniesieniu do oferty analizowanych obiektów lotniskowych. 

Analizowane przykłady lotnisk europejskich o podobnej skali działalności pokazują jednak, że 

dopiero po stworzeniu odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga 

startowa) i nielotniczym (np. dostępność terenów pod inwestycje) pojawia się szansa na rozwój 

działalności z wykorzystaniem tych obiektów, czy przyciągnięcie inwestorów. 

Powszechnie uważa się, że działalność portu lotniczego jest sposobem na poprawę 

konkurencyjności subregionu przez poprawę dostępności transportowej. Należy jednak pamiętać, 

że samo pojawienie się lotniska/możliwości transportu lotniczego w subregionie nie poprawi  

w sposób diametralny jego atrakcyjności inwestycyjnej. Dostępność transportu lotniczego jest 

tylko jednym z elementów szerokiej palety wzajemnie zależnych działań. 

                                                 
2 General Aviation (lotnictwo ogólne) – kategoria ta obejmuje ruch lotniczy inny niż rozkładowy i nierozkładowy przewóz 
pasażerów i towarów wykonywany w celach zarobkowych. Ruch General Aviation jest wykonywany z reguły mniejszymi 
statkami powietrznymi, począwszy od paralotni, szybowców, a skończywszy na niewielkich korporacyjnych samolotach 
odrzutowych. 
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Nawet w przypadku braku infrastruktury lotniskowej w danym subregionie możliwe jest 

zapewnienie łatwej dostępności regionu dla turystów i podróżnych biznesowych oraz zwiększenie 

oferty przewozowej dla mieszkańców subregionu poprzez wzmocnienie połączeń intermodalnych 

umożliwiających korzystanie z oferty lotnisk zlokalizowanych poza subregionem. Warunkiem jest 

jednak dobrze rozwinięta sieć połączeń lądowych (drogowych i kolejowych) z lotniskami 

znajdującymi się poza danym subregionem. Obecnie subregiony kaliski, leszczyński i pilski  

nie przedstawiają takiej oferty.  

Lotnisko Leszno-Strzyżewice 

Obecna sytuacja 

Lotnisko Leszno-Strzyżewice (kod ICAO: EPLS) zlokalizowane jest w południowej części 

województwa wielkopolskiego, w odległości około 4 km na zachód od centrum Leszna. Średni 

czas dojazdu z centrum Leszna wynosi około 10 minut. Najbliższe lotnisko obsługujące regularny 

ruch pasażerski to Port Lotniczy Poznań-Ławica (około 80 km).  

Lotnisko zajmuje teren 127 ha, z czego dla 103 ha wieczystym dzierżawcą jest Centralna 

Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego (CSS), a działka o powierzchni 24 ha, której 

właścicielem jest Miasto Leszno, znajduje się w trwałym zarządzie Aeroklubu Polskiego. Trwały 

zarząd nad tym gruntem został z kolei przekazany na podstawie umowy użyczenia Centralnej 

Szkole Szybowcowej. Podmiotem zarządzającym lotniskiem, wpisanym do rejestru Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego (ULC), jest obecnie Aero Partner Sp. z o.o. – spółka powołana przez 

Aeroklub Polski. Głównym użytkownikiem lotniska jest Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie. 

Lotnisko jest obecnie wykorzystywane przede wszystkim dla celów szkoleniowych, 

realizowanych przez Centralną Szkołę Szybowcową i Aeroklub Leszczyński. W zakresie innej 

działalności lotniczej lotnisko jest wykorzystywane w ograniczonym stopniu przez stowarzyszenia 

baloniarzy i spadochroniarzy oraz prywatnych właścicieli statków powietrznych jako miejsce ich 

bazowania.  

Plany rozwojowe  

Głównym celem CSS jest utrzymanie na lotnisku działalności szkoleniowej i sportowej. 

Obecnie w ramach organów CSS i Aeroklubu Polskiego prowadzona jest wewnętrzna dyskusja 

pomiędzy dwiema, pośrednio zbieżnymi wizjami rozwoju: 

 Lotnisko Leszno jako centrum sportów lotniczych – zgodnie z tą wizją na lotnisku 

prowadzona powinna być działalność szkoleniowa i sportowa na wysokim poziomie  

w odniesieniu do różnych typów działalności lotniczej (samolotowa, szybowcowa, 

balonowa); 

 Lotnisko Leszno jako centrum wyczynowego szybownictwa – zgodnie z tą wizją 

lotnisko powinno skoncentrować się na rozwoju działalności szybowcowej  

na najwyższym poziomie. 

Niezależnie od wyboru jednej z powyższych wizji plany rozwojowe CSS/Aeroklubu 

Polskiego w odniesieniu do tego obiektu wyglądają następująco: 

 W odniesieniu do infrastruktury lotniska: 

o Budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw 

sztucznych. 
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Zgodnie z tą koncepcją na lotnisku powstałaby nowa droga startowa  

o długości 920 m. Szacowany koszt tej inwestycji to około 1,5 mln PLN. Brak 

jest obecnie precyzyjnie określonych źródeł finansowania tej inwestycji; 

o Dwufunkcyjna stacja paliw umożliwiająca z jednej strony tankowanie statków 

powietrznych w paliwo lotnicze, a z drugiej obsługę samochodów osobowych  

i ciężarowych; 

o Remont hostelu na lotnisku. W kosztach tej inwestycji (300-500 tys. PLN) 

partycypować będzie Miasto Leszno i CSS; 

o Nowe hangary dla szybowców; 

o Domki mieszkalne (bungalowy) dla klientów CSS; 

o Tunel aerodynamiczny. Jest to inwestycja realizowana przez prywatny 

podmiot, na terenach dzierżawionych od CSS. Tunel aerodynamiczny 

umożliwia szkolenie w zakresie skoków spadochronowych. Planowane 

uruchomienie – kwiecień 2014. 

 W odniesieniu do prowadzonej działalności: 

o Rozwój działalności sportowej i szkoleniowej; 

o Pozyskiwanie przez CSS (także we współpracy z Urzędem Miasta Leszna) 

dużych imprez sportowych; 

o Większe otwarcie lotniska na ruch turystyczny i niewielki ruch biznesowy, 

głównie dzięki budowie utwardzonego pasa startowego; 

o Możliwy rozwój lotnictwa sanitarnego; 

o Współpraca z PWSZ w Lesznie – planuje się utworzenie kierunku studiów  

na PWSZ przygotowujących do pracy w roli trenera sportów lotniczych. 

Urząd Miasta Leszna ma na celu wzrost wykorzystania lotniska zarówno dla celów 

sportowych/ aeroklubowych, jak również dla lotnictwa biznesowego i turystycznego. Z punktu 

widzenia Leszna podstawowy walor lotniska to czynnik promocyjno-marketingowy. Urząd Miasta 

Leszna chciałby zapewnić możliwość wydłużenia sezonu na lotnisku, optymalnie nawet 

wykorzystania lotniska przez cały rok. W związku z tymi celami plany Urzędu Miasta Leszna 

obejmują: 

 Powołanie spółki prawa handlowego do zarządzania lotniskiem – udziałowcami tej 

spółki byłyby Miasto Leszno, CSS i Aeroklub Leszczyński. Powołanie spółki 

umożliwiłoby uregulowanie sytuacji właścicielsko-zarządczej, zabezpieczenie 

obecności Aeroklubu Leszczyńskiego na lotnisku (obecnie tylko poprzez umowę 

użyczenia części obiektu od CSS) oraz realizację planów rozwojowych. Taka forma 

organizacyjna umożliwiłaby również wspieranie finansowe rozwoju lotniska  

przez Miasto Leszno; 

 Budowa utwardzonej drogi startowej. Jedna z koncepcji prezentowanych  

przez przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna to budowa drogi startowej w technologii 

asfaltobetonowej. Realizacja tego projektu wymagałaby jednak pozyskania nowych 

gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych i zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Szacowany koszt takiej inwestycji to około  

8-10 mln PLN. 
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Podsumowanie analiz 

Przeprowadzone analizy dotyczące Lotniska Leszno-Strzyżewice wskazują w pierwszej 

kolejności na potrzebę zachowania funkcji sportowej i szkoleniowej dla tego obiektu. Na takie 

przeznaczenie lotniska wskazuje jego obecna rola jako głównego ośrodka szybowcowego  

w kraju i istotne miejsce organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnoeuropejskim  

i ogólnoświatowym. 

Potencjał Leszna i subregionu, bliskość innych lotnisk komunikacyjnych (Port Lotniczy 

Poznań-Ławica – około 80 km, Port Lotniczy Wrocław – około 110 km, Port Lotniczy Zielona 

Góra – około 90 km) i plany poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej (w tym m.in. budowa 

drogi ekspresowej S5, modernizacja linii kolejowej między Wrocławiem a Poznaniem) wskazują 

na brak zasadności rozwoju na lotnisku regularnego ruchu pasażerskiego. 

Funkcja sportowo-szkoleniowa lotniska może być uzupełniana o rosnący udział ruchu 

General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego, na lotnisku. W tym celu konieczne jest 

przeprowadzenia prac inwestycyjnych obejmujących m.in.: 

 Zapewnienie na lotnisku możliwości tankowania paliwa lotniczego; 

 Przygotowanie utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw 

sztucznych (o ile zostanie ostatecznie potwierdzona możliwość jej bezpiecznego  

i efektywnego wykorzystania operacyjnego). Zgodnie z szacunkami CSS koszt tej 

inwestycji to około 1,5 mln PLN. 

Przeprowadzenie tych prac, a także częściowa modernizacja infrastruktury 

towarzyszącej pozwoli zwiększyć wartość Lotniska Leszno jako jednego z głównych obiektów 

szkoleniowo-sportowych w Polsce. Zwiększy to również prawdopodobieństwo pojawienia się  

na lotnisku zwiększonego ruchu General Aviation. 

Taki rozwój obiektu pozwoli Miastu Leszno na skuteczne wykorzystanie lotniska jako 

czynnika promującego miasto i region oraz budowanie w oparciu o obiekt regionalnego produktu 

turystycznego, czy oferty inwestycyjnej subregionu. 

Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 

 Bardzo silnie rozwinięta działalność sportowa i szkoleniowa; 

 Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 

 Dobre skomunikowanie obiektu; 

 Możliwości wygenerowania nowych źródeł przychodów zarządzającego lotniskiem  

(np. stacja paliw, dzierżawa gruntów, działalność hotelowa); 

 Możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym 

sezonie lotnym; 

 Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy. 

Lądowisko Piła 

Obecna sytuacja 

Lądowisko Piła (kod ICAO: EPPI) zlokalizowane jest w północnej części województwa 

wielkopolskiego, w odległości około 1 km na północny zachód od centrum Piły. Czas dojazdu  

z centrum miasta wynosi około 10 minut. 
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Lądowisko w Pile to byłe lotnisko wojskowe. Właścicielem całego terenu lądowiska jest 

obecnie Powiat Pilski, który pozyskał grunty w drodze darowizny od Skarbu Państwa na cele 

związane z budową lotniska cywilnego użytku publicznego. Sytuacja własnościowa terenu jest 

jasna i w konsekwencji władze samorządowe miasta i powiatu mogą bez przeszkód podjąć 

działania w celu uruchomienia lotniska użytku publicznego i jego dalszego rozwoju. 

Operacyjnie Lądowiskiem Piła zarządza obecnie na podstawie umowy użyczenia 

Aeroklub Ziemi Pilskiej, który utworzył lądowisko w oparciu o infrastrukturę byłego lotniska 

wojskowego. Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub. Obok 

działalności stricte lotniczej Aeroklub prowadzi również obsługę techniczną statków powietrznych 

i handel paliwem. Do użytkowników lotniska należą też Związek Polskich Spadochroniarzy  

i prywatni właściciele statków powietrznych. Część zabudowań na gruntach przejętych przez 

Powiat Pilski jest obecnie dzierżawiona podmiotom zewnętrznym.  

Z uwagi na swoją historię Lądowisko Piła jest, w porównaniu z innymi obiektami 

lotniskowymi na terenie województwa wielkopolskiego analizowanymi w ramach Ekspertyzy, 

dużo lepiej wyposażone w infrastrukturę lotniczą (drogi startowe, płyty postojowe, drogi 

kołowania). Z uwagi jednak na wojskowy charakter obiektu bardzo ograniczona jest oferta 

infrastruktury, w oparciu o którą mogłaby być prowadzona działalność towarzysząca.  

Plany rozwojowe  

Głównym celem Aeroklubu jest dalszy rozwój prowadzonej obecnie działalności 

szkoleniowej, sportowej i obsługowej. Obecnie dostępna infrastruktura lądowiska zapewnia 

podstawowe warunki dla rozwoju tej działalności. Zdaniem przedstawicieli Aeroklubu Ziemi 

Pilskiej pojawienie się na lądowisku wzmożonego ruchu biznesowego, czy turystycznego  

nie wpłynie negatywnie na działalność aeroklubową.  

Jako właściciel terenu lądowiska Powiat Pilski jest szczególnie zainteresowany rozwojem 

obiektu i utworzeniem w oparciu o ten obiekt lotniska użytku publicznego. Należy pamiętać, że 

taki obowiązek na Powiat Pilski nakłada znowelizowana Ustawa o gospodarowaniu niektórymi 

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Dodatkowo, obowiązek 

rozpoczęcia czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia lotniska użytku 

publicznego oraz samo rozpoczęcie eksploatacji lotniska użytku publicznego obwarowane jest 

ustawowymi terminami. Z powyższych względów uruchomienie lotniska użytku publicznego  

o ograniczonej certyfikacji jest podstawowym celem Powiatu Pilskiego.  

Dotychczasowe działania Starostwa Powiatowego w Pile, we współpracy z Urzędem 

Miasta Piły, służyły przede wszystkim zabezpieczeniu tego terenu dla przyszłych celów 

lotniczych. W dłuższej perspektywie, w opinii Powiatu Pilskiego, obiekt w Pile powinien służyć: 

 Działalności Aeroklubu; 

 Obsłudze ruchu General Aviation, w tym ruchu biznesowego; 

 Ewentualnej działalności cargo lotniczego w zakresie odpowiadającym popytowi  

na takie usługi. 

Miasto Piła obecnie nie jest właścicielem gruntów składających się na teren lądowiska.  

Z uwagi jednak na lokalizację obiektu i potencjał jaki Miasto Piła widzi w rozwoju działalności 

lotniczej, angażuje się ono w rozwój obiektu. Obecne zaangażowanie Urzędu Miasta Piły 

obejmuje następujące działania: 

 Partycypacja finansowa w zakresie inwestycji prowadzonych obecnie na lądowisku  

(np. częściowe ogrodzenie lądowiska, remont domku pilota); 
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 Odpowiednia polityka przestrzenna – zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający rozwój na obiekcie 

funkcji lotniczych; 

 Odpowiednie kształtowanie dokumentów strategicznych miasta w sposób 

sprzyjający rozwojowi obiektu; 

 Pozytywny lobbing dla projektu rozwoju obiektu; 

 Merytoryczne wsparcie Powiatu Pilskiego w zakresie rozwoju obiektu. 

Wizja wykorzystania obiektu prezentowana przez Miasto Piła jest zbieżna z celami 

Powiatu Pilskiego i obejmuje kontynuowanie działalności aeroklubowej, rozwój ruchu 

biznesowego i turystycznego oraz ewentualną działalność cargo na przyszłym lotnisku. Zgodnie 

z szacunkami Urzędu Miasta Piły całość inwestycji, które pozwoliłyby spełnić taką wizję 

wykorzystania obiektu, to około 15-20 mln PLN.  

Podsumowanie analiz 

Obecne Lądowisko Piła generuje potencjał dla dalszego rozwoju jego funkcji lotniczych. 

Biorąc pod uwagę skalę lokalnego popytu na usługi transportu lotniczego, jakość infrastruktury 

transportowej w regionie i plany jej rozwoju, bliskość regionalnych portów lotniczych nie wydaje 

się zasadne, aby na tym etapie przewidywać obsługiwanie przez przyszłe lotnisko regularnego 

ruchu pasażerskiego. Wyraźny jest jednak potencjał rozwoju tego obiektu jako lotniska 

obsługującego: 

 Działalność sportową i aeroklubową; 

 Ruch General Aviation (biznesowy i turystyczny); 

 Ewentualny nieregularny ruch cargo. 

 Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 

 Potencjał ludnościowy i gospodarczy subregionu; 

 Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 

 Możliwa poprawa dostępności transportowej subregionu; 

 Dostępność terenu na rozwój działalności okołolotniskowych; 

 Dobra jakość nawierzchni lotniskowych dla obsługi małych statków powietrznych; 

 Dobra dostępność drogowa obiektu z centrum miasta; 

 Relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie 

istotny dla przedsiębiorców. 

Lokalizacja lądowiska w północnej części województwa wielkopolskiego z uwagi  

na obecną niską jakość połączeń transportowych na osi północ-południe, stanowi argument  

za rozwojem obiektu jako elementu wzmacniającego dostępność transportową miasta  

i subregionu.  

Decyzje w zakresie dalszego rozwoju obiektu poprzedzone winny być szczegółową 

analizą popytu na usługi transportu lotniczego i analizą wykonalności finansowej, formalnej  

i infrastrukturalnej takiego rozwoju. Realizacja projektu rozwoju lotniska w dłuższym okresie  

w oparciu o dostępną infrastrukturę powinna przyjąć charakter etapowy i uwzględniać 

rzeczywisty popyt na działalność lotniczą.  
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W krótkim okresie konieczne jest podjęcie kroków w celu utworzenia na bazie obecnej 

infrastruktury lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Konieczne dla tego celu jest 

rozstrzygnięcie kwestii związanych ze statusem podmiotu zakładającego lotnisko.  

Lotnisko Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego 

Obecna sytuacja 

Lotnisko Michałków (kod ICAO: EPOM) zlokalizowane jest w południowej części 

województwa wielkopolskiego, w odległości około 6 km na wschód od centrum Ostrowa 

Wielkopolskiego i około 20 kilometrów na zachód od Kalisza, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25 

(w odległości około 5 km) i obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11  

(w odległości około 3 km). 

Teren lotniska obejmuje 104 ha. Właścicielem terenu jest gmina Ostrów Wielkopolski. 

Aeroklub Ostrowski jest użytkownikiem wieczystym. Zarządzającym lotniskiem jest Aero Partner 

Sp. z o. o. Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Ostrowski. 

Aeroklub prowadzi działalność lotniczą – głównie szkoleniową, ale także obsługę techniczną 

samolotów, produkcję przewodów paliwowych do samolotów. Inni użytkownicy lotniska  

to prywatni właściciele statków powietrznych oraz szkoła spadochronowa.  

Infrastruktura lotniska obejmuje podstawowe elementy infrastruktury lotniczej, takie jak 

pasy startowe, hangary, płyty postojowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, obejmującą m.in. dwie 

restauracje, hotel, pole kempingowe, budynki administracyjne.  

Plany rozwojowe  

Głównym celem Aeroklubu jest utrzymanie na lotnisku działalności szkoleniowej  

i sportowej. Zdaniem przedstawicieli Aeroklubu rozwój innych operacji lotniczych na lotnisku  

w ograniczonym zakresie, zgodnie z planami Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska 

Południowa opisanymi poniżej, nie powinien w przyszłości powodować konfliktów pomiędzy tym 

ruchem, a działalnością sportową i szkoleniową. Obiekt powinien jednak utrzymać dominujący 

charakter lotniska sportowo-turystycznego. Plany rozwojowe Aeroklubu w odniesieniu  

do infrastruktury obiektu wyglądają następująco: 

 Budowa stacji paliw lotniczych; 

 Budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw 

sztucznych. Szacowany koszt tej inwestycji to około 2 mln PLN; 

 Rozwój usług technicznych. 

Głównym celem Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa jest 

doprowadzenie do budowy betonowej drogi startowej o długości 1 200 metrów i lądowiska  

dla helikopterów wraz z konieczną infrastrukturą towarzyszącą (droga kołowania, płyta 

postojowa, terminal). Z punktu widzenia formalnego przedsięwzięcie miałoby być realizowane  

w formie spółki akcyjnej, do której Aeroklub wniósłby prawo do gruntu, a zainteresowane 

samorządy finansowanie w wysokości 20-30 mln PLN. Fundacja dysponuje analizą 

ekonomiczno-prawną realizacji takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z pierwotnymi planami Fundacji 

powstać miało lotnisko o kodzie referencyjnym 3C do obsługi regularnego ruchu pasażerskiego 

samolotami do 20 ton MTOW / 40 miejsc (np. ATR-42) oraz do obsługi cargo. Obecnie te 

ambitne plany zostały zawieszone, ale nie powstał żaden plan alternatywny. 
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W rozumieniu Fundacji realizacja projektu budowy betonowej drogi startowej powinna 

stanowić wartość dodaną dla lotniska, wygenerować miejsca pracy, ale przede wszystkim 

stanowić impuls rozwojowy dla Wielkopolski południowej – aglomeracji kalisko-ostrowskiej.  

Podsumowanie analiz 

Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów, analizę infrastruktury 

lotniska, zaangażowanie i plany interesariuszy oraz nasze doświadczenie uważamy, że lotnisko 

Michałków może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi ruchu 

General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego, z ograniczoną funkcją cargo lotniczego  

i rozwiniętą bazą techniczną. Kierunki potencjalnego rozwoju: 

 Lotnictwo sportowe i rekreacyjne; 

 Szkolenie lotnicze; 

 Obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych; 

 Ograniczony transport towarowy; 

 Usługi techniczne dla statków powietrznych. 

 Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 

 Potencjał ludnościowy i gospodarczy aglomeracji kalisko-ostrowskiej; 

 Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 

 Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru aglomeracji, w branżach które już 

tam są obecne w istotnym zakresie (produkcja lotnicza, mechanika precyzyjna, 

ogrodnictwo, produkcja spożywcza); 

 Poprawa warunków działalności firm w obszarze aglomeracji, które ciążą w kierunku 

transportu lotniczego (np. produkcja ogrodnicza) lub korzystają z rozwiązań 

logistycznych przy wykorzystaniu transportu lotniczego (np. firmy zagraniczne  

w sektorze lotniczym); 

 Dobre skomunikowanie obiektu; 

 Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy; 

 Relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie 

istotny dla przedsiębiorców. 

Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym może pochodzić ze środków 

własnych samorządów i od podmiotów prywatnych finansujących niektóre elementy infrastruktury 

lotniska. Wskazane byłoby wsparcie konkretnego pomysłu rozwojowego z dostępnych funduszy 

europejskich, gdyż Aeroklub nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów rozwoju. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zasadność i szczegółowy plan rozwoju obiektu 

powinny zostać ocenione w poświęconym temu studium wykonalności. 

Lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina 

Obecna sytuacja 

Lądowisko zlokalizowane jest na obrzeżach Kazimierza Biskupiego, we wschodniej 

części województwa wielkopolskiego, na północ od miasta Konin, w odległości około  
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7 kilometrów od jego centrum. Czas dojazdu z centrum Konina wynosi około 25 minut. 

Lądowisko znajduje się w odległości około 15 kilometrów na północ od autostrady A2. 

Teren lądowiska obejmuje 40 ha gruntu. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, 

reprezentowany przez Powiat Koniński. Grunt ten znajduje się w trwałym zarządzie Aeroklubu 

Konińskiego, który jest zarządzającym lądowiskiem.  

Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Koniński, który 

prowadzi działalność lotniczą – głównie szkoleniową, ale także obsługę techniczną statków 

powietrznych. Inni użytkownicy lotniska to prywatni właściciele statków powietrznych.  

Infrastruktura lądowiska obejmuje asfaltową drogę startową o wymiarach 640  

na 27 metrów (zły stan techniczny), drogę kołowania z drogi startowej do utwardzonej płyty 

postojowej przed hangarami, dwa hangary. W trakcie modernizacji jest trawiasty pas startowy. 

Infrastruktura towarzysząca obejmuje dwa garaże na sprzęt lotniskowy, budynek 

administracyjno-socjalny i barak techniczny.  

Plany rozwojowe  

W przekonaniu kierownictwa Aeroklubu lądowisko powinno służyć wszystkim 

zainteresowanym lataniem, nie tylko członkom Aeroklubu. Potencjalny wzrost wykorzystania 

lądowiska wiążą ze wzrostem popularności i społecznej akceptowalności latania rekreacyjnego. 

Planowane inwestycje, o łącznej wysokości 620 tys. PLN, są wypełnieniem tej idei, a należą  

do nich: 

 Wyrównanie i utrzymanie jakości trawiastego pasa startowego. Inwestycja w toku. 

Wartość nakładów 200 tys. PLN; 

 Renowacja asfaltowej drogi startowej poprzez pokrycie nowym „dywanikiem” 

asfaltowym i wydłużenie jej o 60 metrów. Dzięki temu zwiększy się wachlarz statków 

powietrznych mogących korzystać z drogi startowej; 

 Nowe oświetlenie drogi startowej. Szacowany koszt 200 tys. PLN; 

 Rozbudowa budynku administracyjnego. Szacowany koszt 150 tys. PLN; 

 Budowa stacji paliw. Obecnie nie ma możliwości sprzedaży paliw dla użytkowników 

zewnętrznych. Brak paliw w ofercie ogranicza rozwój ruchu turystycznego. 

Szacowany koszt 70 tys. PLN. 

Obiekt powinien utrzymać dominujący charakter lotniska sportowo-turystycznego,  

ale Aeroklub widzi możliwość poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów oferowanych  

przez miasto Konin i gminę Kazimierz Biskupi pod inwestycje. Kolejnym elementem jest 

możliwość zbudowania produktu turystycznego przy wykorzystaniu lądowiska. 

Znamienny jest brak szczególnego zainteresowania lądowiskiem ze strony władz 

samorządowych Konina i innych jednostek samorządowych. Tłumaczone jest to tym, że miasto  

i powiat mają doskonałe skomunikowanie drogowe i kolejowe z Warszawą i Poznaniem. Z punktu 

widzenia transportu lotniczego dostęp do lotnisk komunikacyjnych Poznań-Ławica, Warszawa  

i Łódź jest bardziej niż zadowalający. Dodatkowo, w przypadku Urzędu Miasta Konina, 

argumentem przeciw silniejszemu zaangażowaniu w rozwój obiektu jest, zdaniem przedstawicieli 

Urzędu Miasta Konina, brak formalnego tytułu do takiego zaangażowania. 
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Podsumowanie analiz 

Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów, analizę infrastruktury 

lądowiska, zaangażowanie i plany Aeroklubu oraz nasze doświadczenie uważamy, że lądowisko 

Kazimierz Biskupi może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi 

ruchu General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego, z rozwiniętą bazą techniczną. Kierunki 

potencjalnego rozwoju to: 

 Lotnictwo sportowe i rekreacyjne; 

 Szkolenie lotnicze; 

 Obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych; 

 Usługi techniczne dla statków powietrznych. 

 Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 

 Potencjał ludnościowy i gospodarczy regionu konińskiego; 

 Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 

 Dobre skomunikowanie obiektu z miastem Konin i autostradą A2; 

 Możliwość wykorzystania lądowiska jako obiektu zwiększającego atrakcyjność 

oferowanych terenów inwestycyjnych – utwardzona droga startowa wydłuża sezon 

lotny i zmniejsza uzależnienie od warunków pogodowych; 

 Możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym 

sezonie lotnym; 

 Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy. 

Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym może pochodzić  

z następujących źródeł: 

 Środki własne Aeroklubu; 

 Środki własne samorządów; 

 Udział podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów 

infrastruktury lotniskowej; 

 Dofinansowanie unijne. 

Analiza benchmarkingowa 

Analizie benchmarkingowej poddano następujące zagraniczne lotniska lokalne: 

 Wallmuehle Airport (Atting) (Niemcy); 

 Mariánské Lázně (Czechy); 

 Bayreuth (Niemcy); 

 Burg Feuerstein Airport (Niemcy); 

 Varrelbusch Airport (Niemcy); 

 Flugplatz St. Peter Ording (Niemcy); 

 Heide - Buesum Airport (Niemcy); 
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 Orland Airport (Norwegia); 

 Letiště Podhořany (Czechy). 

Tego typu obiekty służą głównie obsłudze ruchu małych samolotów – General Aviation. 

W poszczególnych kategoriach dominującą rolę odgrywa lotnictwo szkoleniowe/sportowe, 

turystyka lotnicza, czarter, i w mniejszym zakresie lotnictwo biznesowe. Charakterystyczne jest, 

że nie ma na tych obiektach ruchu regularnego, poza lotniskiem Ørland. 

Ważne wnioski wynikające z analizy benchmarkingowej, przeprowadzonej w oparciu  

o powyższe dziewięć lotnisk to: 

 Wykorzystanie szczególnej lokalizacji i lokalnej oferty turystycznej może sprzyjać 

rozwojowi działalności lotniczej, np.: 

o Bayreuth / Bindlacher Berg Airport – Bayeruth to atrakcyjny ośrodek kulturalny  

i naukowy; 

o Heide Busum Airport / Flugplatz St. Peter Ording – położenie w atrakcyjnej 

turystycznie strefie nadmorskiej; 

Atrakcyjna lokalizacja nie jest jednak gwarancją sukcesu, co widać  

na przykładzie lotniska Marianskie Laznie; 

 Możliwy jest rozwój obiektu lotniskowego w oparciu o szkolenie lotnicze. Przykładem 

jest tu Burg Feuerstain Airport, na którym wykonywane jest ponad 50 tys. operacji 

rocznie. Dla porównania lotnisko w Lesznie, będące siedzibą Centralnej Szkoły 

Szybowcowej, notuje około 10 tys. operacji rocznie; 

 Zaangażowanie lokalnych samorządów wydaje się warunkiem koniecznym  

dla realizacji planów rozwojowych lotniska w zakresie wykraczającym poza 

działalność szkoleniową i obsługę ruchu turystycznego. Takie zaangażowanie 

widoczne jest w przypadku Wallmühle Airport i Bayreuth / Bindlacher Berg Airport. 

Konieczność zaangażowania lokalnych samorządów w rozwój obiektów 

lotniskowych wynika z: 

o konieczności poniesienia nakładów zazwyczaj wykraczających poza 

możliwości organizacji sportowych / szkoleniowych; 

o braku zainteresowania organizacji sportowych i szkoleniowych w działalność 

wykraczającą poza obecny typ ruchu lotniczego, co wynika z potencjalnego  

w ich mniemaniu konfliktu pomiędzy działalnością szkoleniową a innym 

ruchem lotniczym, a należy pamiętać, że są to podmioty odgrywające obecnie 

kluczową rolę na każdym z analizowanych obiektów lotniskowych  

w Wielkopolsce; 

o faktu, iż budowanie korzystnych warunków dla inwestorów, rozwój społeczno-

gospodarczy subregionów nie jest podstawowym zadaniem aeroklubów,  

a władz samorządowych. 

 Warunkiem koniecznym rozwoju ruchu na lotnisku, także ruchu szkoleniowego  

i turystycznego, jest szeroka oferta lotnicza (utwardzona droga startowa, paliwo, 

hangarowanie) i nielotnicza (oferta gastronomiczna, hotelowa, turystyczna). 

Zapewnienie takiej oferty często wymaga poniesienia pewnych nakładów 

inwestycyjnych. 
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 Warunkiem wstępnym do rozwoju działalności biznesowej wokół lotniska jest 

powstanie odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga 

startowa) i nielotniczym (np. dostępność terenów na inwestycje). Po zapewnieniu 

takiej oferty pojawia się szansa na przyciągnięcie inwestorów, rozwój gospodarczy 

w oparciu o lotnisko. Przykładem takiej kolejności zdarzeń jest Wallmühle Airport. 

„Pomysł na lotnisko” 

Jednym z kluczowych czynników sukcesu dla tego typu obiektów lotniskowych jest 

znalezienie „pomysłu na lotnisko”, wokół którego rozwijana będzie działalność lotniska i jego 

infrastruktura. Nie wydaje się, aby modele działalności zaobserwowane na analizowanych 

lotniskach zagranicznych obejmowały jakiekolwiek elementy niedostępne dla analizowanych 

obiektów w Wielkopolsce. Istotną przeszkodą dla analizowanych obiektów lotniskowych  

w Wielkopolsce jest jednak: 

 Brak uzgodnionego i powszechnie akceptowanego pomysłu na lotnisko. Do takich 

pomysłów mogłyby należeć np. wysokiej klasy, intensywna działalność szkoleniowa  

i sportowa (np. lotnisko Leszno), rozwój działalności technicznej / lokalnego biznesu  

przy wykorzystaniu lotniska (np. lotnisko Michałków), rozwój produktu turystycznego  

w oparciu o atrakcyjną turystycznie lokalizację (np. lądowisko Kazimierz Biskupi). 

Oczywistym jest, że pomysły te mogą być wykorzystywane częściowo, mieszane 

i/lub realizowane etapowo. 

 Brak zaangażowania, pomysłu lub zrozumienia roli lotniska lokalnego po stronie 

lokalnych samorządów. 

 Niski potencjał finansowy aeroklubów i niepewność samorządów co do zasadności 

wydawania środków na rozwój lotnisk. 

 Nieumiejętność wskazania korzyści jakie może odnieść lokalny aeroklub z rozwoju 

lotniska i zaangażowania w lotnisko innych podmiotów, np. samorządów,  

co powoduje opór tych organizacji przed wchodzeniem w projekty rozwojowe. 

Finansowanie rozwoju analizowanych obiektów lotniskowych 

w Wielkopolsce 

Jeśli chodzi o finansowanie planów rozwojowych analizowanych obiektów lotniskowych 

to należy spodziewać się, że będzie ono w swoim podstawowym zakresie pochodziło  

z następujących źródeł: 

 Środki własne aeroklubów; 

 Środki własne samorządów, z przeznaczeniem zwłaszcza na infrastrukturę lotniczą, 

np. utwardzona droga startowa; 

 Udział podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów 

infrastruktury lotniskowej, np. hangar do prowadzenia obsługi technicznej  

lub towarzyszącej, np. obiekt noclegowy; 

 Ewentualne dofinansowanie unijne. 
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Jeśli chodzi o wkład inwestorów prywatnych w rozwój obiektów nie można wykluczyć 

pewnego udziału lokalnych podmiotów gospodarczych, czy nowych inwestorów,  

ale prawdopodobnie udział ten będzie miał ograniczony w swoim zakresie i wielkości charakter. 

Innymi słowy, nie należy spodziewać się pojawienia się inwestorów prywatnych, którzy byliby 

zainteresowani finansowaniem obiektów lotniskowych w całości, a raczej preferować będą 

finansowanie poszczególnych elementów infrastruktury obiektów lotniskowych, koniecznych  

do rozwoju prowadzonej przez nich działalności.  

Wreszcie, w zakresie wsparcia rozwoju obiektów w ramach funduszy unijnych, wskazane 

byłoby znalezienie możliwości wsparcia dla rozwoju analizowanych obiektów, jako elementów 

poprawiających jakość oferty inwestycyjnej subregionów, poprawiających warunki prowadzenia 

niektórych typów działalności gospodarczej i wzmacniających dostępność transportową 

subregionów, zwłaszcza na osi północ-południe regionu.  
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Wyniki analizy wrażliwości gospodarstw 
domowych i podmiotów gospodarczych 
województwa wielkopolskiego na kryzys 
gospodarczy i finansowy 

Cel i metodologia opracowania 

Głównym celem badania jest analiza wrażliwości gospodarstw domowych oraz 

podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na światowy na kryzys gospodarczy  

i finansowy, zapoczątkowany 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA, 

z uwzględnieniem zróżnicowania wewnątrzregionalnego w układzie obszarów wzrostu  

i obszarów stagnacji gospodarczej. Uwzględnienie specyfiki zróżnicowań przestrzennych 

wrażliwości na kryzys gospodarczy i finansowy pozwala na sformułowanie rekomendacji 

dotyczących koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia 

zorientowanego terytorialnie.  

Schemat postępowania badawczego obejmuje trzy etapy: 

1. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej województwa 

wielkopolskiego na tle zróżnicowań powiatowych Polski. 

2. Analiza wrażliwości gospodarstw domowych na kryzysy gospodarczy i finansowy  

z uwzględnieniem specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach 

stagnacji województwa wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian: 

a. poziomu bezrobocia członków gospodarstw domowych,  

b. poziomu i struktury dochodów i wydatków bieżących gospodarstw 

domowych,  

c. poziomu zadłużenia gospodarstw domowych, 

d. poziomu i struktury form spędzania czasu wolnego i wyjazdów 

wakacyjnych, 

e. kierunków zachowań prorodzinnych. 

3. Analiza wrażliwości przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy i finansowy  

z uwzględnieniem specyfiki tych prawidłowości na obszarach wzrostu i obszarach 

stagnacji województwa wielkopolskiego, obejmująca charakterystykę zmian: 

a. kierunków polityki kadrowej przedsiębiorstwa, 

b. zakresu współpracy kooperacyjnej przedsiębiorstw, 

c. wykorzystania usług otoczenia biznesu,  
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d. wykorzystania usług transportowych, 

e. poziomu inwestycji i struktury źródeł finansowania działalności 

inwestycyjnej, 

f. wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. 

4. Syntetyczna analiza wpływu kryzysu/spowolnienia gospodarczego na sytuację 

społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego, bazująca  

na zidentyfikowanych prawidłowościach odnoszących się do zróżnicowań 

przestrzennych (w układzie wyróżnionych obszarów wzrostu i stagnacji), 

prowadząca do sformułowania rekomendacji dla dalszych działań polityki rozwoju 

zorientowanej terytorialnie.  

Zakres przestrzenny badania obejmuje obszar województwa wielkopolskiego, 

koncentrując się na zidentyfikowanych w jego strukturze wewnętrznej obszarach wzrostu  

i stagnacji gospodarczej, które wydziela się na poziomie powiatów (NUTS4). Obszary wzrostu, 

na których przeprowadzono badanie obejmowały: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań, powiat 

poznański, o łącznej liczbie ludności 1 139 491 (BDL 2011). Przyjęto założenie, że przeciętna 

liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 3 (Sytuacja gospodarstw…, 2013). Tym samym 

przyjęto, że na badanym obszarze znajduje się N=379 830 gospodarstw domowych. Łączna 

liczba podmiotów gospodarczych na tym obszarze wynosi N=176 255 (BDL 2011). Obszary 

stagnacji, na których przeprowadzono badanie obejmowały powiaty: kaliski, pleszewski  

i słupecki, o łącznej liczbie ludności  205 340 (BDL 2011). Przyjmując podobne założenie  

o liczbie osób przypadających na jedno gospodarstwo domowe liczba tych gospodarstw  

na badanym obszarze wyniosła N=68 446. Łączna liczba podmiotów gospodarczych na tym 

obszarze wynosi N=15 562 (BDL 2011). Ankietowanie zostało przeprowadzone techniką PAPI 

przez studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w okresie 

czerwiec-wrzesień 2013, a wyniki ankiet zostały opracowane w okresie 25.02-10.03.2014. 

Łączna liczba uzyskanych ankiet wynosi: 

 dla gospodarstw domowych: 

o obszary wzrostu – 1 510, 

o obszary stagnacji – 478, 

 dla podmiotów gospodarczych: 

o obszary wzrostu – 597, 

o obszary stagnacji – 140. 

Zakres czasowy analizy, w przypadku delimitacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji 

gospodarczej, obejmuje okres lat 2000-2010, natomiast w przypadku analizy wrażliwości 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, odnosi się do stanu zidentyfikowanego podczas 

badań terenowych przeprowadzonych w latach 2012-2013. 

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły, że oddziaływania negatywnych procesów  

i przemian gospodarczych wywołanych światowym kryzysem finansowym i ekonomicznym 

przeniknęły szeroko na różne aspekty determinujące warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz jakość życia ludności także w granicach Wielkopolski. Konsekwencje kryzysu 

zapoczątkowanego 14 września 2008 roku upadkiem Banku Lehman Brothers w USA skutkują  

w Wielkopolsce, podobnie jak w przypadku całej polskiej gospodarki, zmianami świadczącymi  

o spowolnieniu gospodarczym związanym z osłabieniem koniunktury gospodarczej. Zakres tych 
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zmian wykazuje istotne zróżnicowanie w układzie obszarów wzrostu i obszarów stagnacji 

gospodarczej województwa wielkopolskiego.  

Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji gospodarczej 

W identyfikacji obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej wykorzystano 

metodę wskaźnika syntetycznego Juliana Perkala oraz metodę analizy skupień k-średnich. 

Pierwszą metodę wykorzystano do uporządkowania analizowanych jednostek przestrzennych  

na skali poziomu rozwoju mierzonego wskaźnikiem syntetycznym uwzględniającym wartości 

wskaźników oryginalnych opisujących wybrane do analizy cechy społeczno-gospodarcze. Drugą 

metodę wykorzystano do klasyfikacji uporządkowanych jednostek przestrzennych poprzez 

wyróżnienie trzech grup: jednostek o najniższym poziomie rozwoju – obszary stagnacji, 

jednostek o przeciętnym poziomie rozwoju oraz jednostek o najwyższym poziomie rozwoju – 

obszary wzrostu. 

Metoda wskaźnika syntetycznego umożliwiła liniowe uporządkowanie jednostek 

opisanych wartościami wskaźników charakteryzujących poszczególne cechy społeczno-

gospodarcze na skali zróżnicowania poziomu rozwoju. Użycie metody analizy skupień miało  

na celu klasyfikację jednostek przestrzennych opierającej się na wyróżnieniu klas 

charakteryzujących się maksymalną wewnętrzną homogenicznością pod względem wartości 

zmiennych wykorzystanych w analizie przy jednoczesnej maksymalizacji ich poziomu 

zróżnicowania międzyklasowego (por. Palme 1995a, 1995b; Kronhalter, 2003; Aumayr, 2007; 

Identyfikacja…, 2009). W przedmiotowym badaniu wykorzystano podejście, zgodnie z którym 

wstępne centra trzech skupień jednostek przestrzennych zostały wyznaczone zgodnie z zasadą 

maksymalizacji odległości między nimi. Tym samym zastosowanie analizy skupień przy 

wykorzystaniu metody k-średnich, biorąc pod uwagę wyprowadzone wcześniej wartości 

wskaźnika syntetycznego Perkala, doprowadziło do podziału analizowanych jednostek 

przestrzennych względem rosnących wartości wskaźnika Perkala na trzy grupy: obszary 

stagnacji gospodarczej, obszary przeciętnego rozwoju i obszary wzrostu. Należy w tym miejscu 

podkreślić, że choć stagnacja i wzrost mogą być obserwowane przy zarówno niskim i jak 

wysokim poziomie rozwoju, to zaproponowany podział powiatów uzyskany za pomocą analizy 

skupień na wartościach syntetycznego wskaźnika rozwoju wydaje się być uzasadniony, gdyż jest 

realizowany w kolejnych latach i uwzględnia zmiany poziomu rozwoju w badanym okresie. 

Analiza zmienności uzyskanych rozkładów przestrzennych typów rozwojowych powiatów 

w ujęciu całościowym pozwoliła dokonać ich klasyfikacji według kryterium zmienności 

przynależności do danej klasy. Podstawowym kryterium tej klasyfikacji była długość okresu 

pozostawania danej jednostki w jednej z trzech klas: obszary wzrostu – obszary przejściowe – 

obszary stagnacji, w analizowanym okresie lat 2000-2010 w ujęciu całościowym procesu rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Założono, że grupę obszarów wzrostu, będącą przedmiotem analizy 

w niniejszej pracy, stanowić będą powiaty zaliczane do Klasy I – stałego wzrostu (11 lat w grupie 

obszarów wzrostu) oraz do Klasy II – obszary wzrostu (7-10 lat w grupie obszarów wzrostu),  

a grupę obszarów stagnacji – powiaty zaliczane do Klasy VII (7-10 lat w grupie obszarów 

stagnacji) i VIII (11 lat w grupie obszarów stagnacji). Pozostałe powiaty zaliczono do czterech 

klas grupujących obszary przejściowe. Tym samym w klasie obszarów wzrostu znalazły się 

następujące powiaty z województwa wielkopolskiego: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, powiat 

poznański, a w klasie obszarów stagnacji – powiaty: kaliski, pleszewski i słupecki. 
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Wyniki badań gospodarstw domowych 

Osłabienie koniunktury gospodarczej powoduje zmiany w poziomie zatrudnienia i płac, 

oznaczając dla gospodarstw domowych spadek dochodów, a w skrajnych wypadkach także 

całkowitą utratę dotychczasowych źródeł utrzymania. Wzrost zagrożenia utratą pracy  

lub obniżenia wysokości dochodów wpływa destabilizująco na poczucie bezpieczeństwa 

ekonomicznego gospodarstw domowych, co z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie  

w zachowaniach nabywczych gospodarstw domowych na rynku dóbr i usług (Zalega 2012a,b). 

Zmianom ulega między innymi struktura wydatków, formy spędzania czasu wolnego  

czy zachowania prorodzinne.  

Gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim w różnym stopniu odczuły wpływ 

kryzysu gospodarczego w analizowanych aspektach. Należy podkreślić, że gospodarstwa 

domowe na obszarach stagnacji okazały się bardziej wrażliwe na kryzys gospodarczy niż 

gospodarstwa na obszarach wzrostu.  

Kryzys gospodarczy wpłynął na zjawisko bezrobocia. Na obszarach stagnacji relatywnie 

mniej było gospodarstw domowych w których ktoś znalazł pracę w okresie ostatnich 5 lat (65%  

w stosunku do 69% na obszarach wzrostu), skutkowało to wyższym udziałem gospodarstw 

domowych, w których co najmniej dwie osoby były bez pracy (31%, przy 27% na obszarach 

wzrostu). Na obszarach wzrostu częściej znajdowano pracę i rzadziej ją tracono.  

Sytuacja materialna gospodarstw domowych uległa pogorszeniu w większym stopniu  

na obszarach stagnacji. Po części jest to pochodną wzrostu poziomu bezrobocia na tych 

obszarach. Relatywnie więcej gospodarstw odczuło tam wpływ kryzysu na sytuację materialną 

(31% gospodarstw domowych z obszarów stagnacji oceniło, że uległa ona pogorszeniu  

w stosunku do 25% z obszarów wzrostu). Związany z tym był także spadek wysokości 

miesięcznego dochodu gospodarstw domowych, bardziej odczuwany na obszarach stagnacji 

(27%) niż na obszarach wzrostu (23%). 

Kryzys gospodarczy odbił się także na strukturze wydatków gospodarstw domowych. 

Odnotowano wzrost udziału wydatków na produkty podstawowe – żywność i napoje 

bezalkoholowe oraz transport indywidualny przy jednoczesnym spadku udziału wydatków  

na dobra i usługi bardziej luksusowe – hotele i restauracje oraz rekreację, wyposażenie 

mieszkania czy wyjazdy wakacyjne. Zmiana ta była jeszcze bardziej zauważalna na obszarach 

stagnacji. 

Kryzys gospodarczy spowodował też wzrost poziomu zadłużenia relatywnie większej 

liczby gospodarstw domowych na obszarach stagnacji. Także więcej gospodarstw z tych 

obszarów zostało zmuszonych do zaciągnięcia kredytu ze względu na pogorszenie sytuacji 

materialnej w ostatnich pięciu latach. 

Kryzys gospodarczy wpłynął na decyzje dotyczące zachowań prorodzinnych. Z przyczyn 

finansowych odkładano w czasie posiadanie pierwszego i kolejnych dzieci, a nawet rezygnowano 

z ich posiadania. Widoczne to było zwłaszcza na obszarach stagnacji, gdzie wyższy był łączny 

udział gospodarstw domowych, które podjęły decyzję o rezygnacji z posiadania pierwszego  

i kolejnych dzieci (33% w stosunku do 26% na obszarach wzrostu). Na obszarach stagnacji 

częściej podejmowano decyzję o odłożeniu w czasie posiadania kolejnych dzieci  

(20% w stosunku do 17% na obszarach wzrostu). 
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Zjawisko kryzysu widoczne było przy podejmowaniu decyzji odnośnie spędzania czasu 

wolnego i wyjazdów wakacyjnych. Na obszarach stagnacji zdecydowanie wyższy, niż  

na obszarach wzrostu, był odsetek gospodarstw w których zmalały wydatki przeznaczone  

na spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne (40% w stosunku do 31% na obszarach 

wzrostu). Zmniejszenie udziału wydatków na spędzanie czasu wolnego i wyjazdy wakacyjne 

prowadziło na obszarach stagnacji do częstszej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych  

lub skrócenia ich długości.  

Należy podkreślić, że większą wrażliwość na zjawisko kryzysu gospodarstw domowych 

na obszarach stagnacji warunkuje struktura tych gospodarstw pod względem głównego źródła 

utrzymania i poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Jak pokazują inne 

prowadzone badania na temat sytuacji gospodarstw domowych w okresie kryzysu, do czynników 

wpływających na kształtowanie się poziomu bieżących dochodów i wydatków zalicza się takie 

cechy jak: wykształcenie, miejsce zamieszkania czy główne źródło utrzymania (Diagnoza 

Społeczna.. 2011, Słaby 2009, Michalska 2012, Zalega 2012a,b, Burlita 2013, Sytuacja 

gospodarstw… GUS 2013, Sobczyk 2013). Na badanych obszarach stagnacji, w tym wiejskich, 

odnotowano wyższy udział gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w rolnictwie,  

z emerytury i renty, w których głowa rodziny ma wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie 

zawodowe, cechy te sprzyjają większej wrażliwości tych gospodarstw na kryzys gospodarczy. 

Wyniki badań przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa województwa wielkopolskiego w zróżnicowanym zakresie odczuły 

wpływ światowego kryzysu gospodarczego w poszczególnych analizowanych aspektach swojej 

działalności. Ich reakcja na zaobserwowane spowolnienie gospodarcze wydaje się być jednak 

mniej głęboka niż w przypadku gospodarstw domowych. Ocena wpływu kryzysu gospodarczego 

zależała od lokalizacji podmiotów na obszarach wzrostu lub obszarach stagnacji gospodarczej. 

Podmioty zlokalizowane na tych obszarach różniły się pod względem podstawowych własności. 

Na obszarach wzrostu więcej było przedsiębiorstw produkcyjnych, co najmniej średnich lub 

dużych, których udział w wytwarzaniu WDB jest przeważający. Odpowiednio na obszarach 

stagnacji więcej podmiotów świadczyło działalność usługową, przeważnie handlową,  

a w strukturze wielkościowej podmiotów wyraźniej niż na obszarach wzrostu dominowały firmy 

mikro i małe. Przyjmuje się, że te charakterystyki strukturalne przedsiębiorstw są typowe  

dla obszarów wzrostu i obszarów stagnacji w Wielkopolsce.  

Ponad połowa przedsiębiorców odczuła wpływ kryzysu na politykę kadrową swojej firmy. 

Wpływ ten w większym stopniu odczuły przedsiębiorstwa na obszarach wzrostu, gdzie lokalne 

rynki pracy cechowały się w latach 2008-2013 nieco większą dynamiką zmian stanu rynku pracy 

niż na obszarach stagnacji. W przeciwieństwie do przedsiębiorców funkcjonujących  

na obszarach stagnacji, przedsiębiorcy na obszarach wzrostu częściej jednak zatrudniali niż 

zwalniali pracowników. Prowadzi to do wniosku, że kryzys gospodarczy, nawet jeśli bardziej 

odczuwalny na rynku pracy na obszarach wzrostu, prowadził raczej do adaptacji kadrowej 

przedsiębiorstw i nie powodował szczególnie niekorzystnych konsekwencji w postaci wzrostu 

bezrobocia.  

Przeważająca większość przedsiębiorstw nie odczuła wpływu światowego kryzysu 

gospodarczego w zakresie współpracy i kooperacji. Zmiany wywołane kryzysem gospodarczym 

były bardziej zauważalne w firmach zlokalizowanych w obszarach wzrostu niż w obszarach 

stagnacji. Jednakże w obszarach wzrostu zmiany te miały pozytywny charakter i dotyczyły 
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głównie rozwoju współpracy. Natomiast bardziej wrażliwe na zmiany o negatywnym charakterze 

w tym zakresie były firmy w obszarach stagnacji. To w nich relatywnie większy udział miały 

przedsiębiorstwa, których sieć współpracy i kooperacji uległa zmniejszeniu. Sytuacja ta 

prawdopodobnie wynika z lokalizacji w obszarach stagnacji firm będących podwykonawcami lub 

producentami części i podzespołów, których w dobie kryzysu mógł dotknąć regres współpracy 

np. z partnerami zagranicznymi, których bardziej dotknął kryzys gospodarczy. Natomiast firmy 

zlokalizowane w wielkopolskich obszarach wzrostu – pomimo relatywnie silniejszego powiązania 

ze światową gospodarką w tym zakresie nie odczuły większych zmian, a wręcz sytuacja ta mogła 

być dla nich korzystniejsza. Polskie (wielkopolskie) firmy w dobie kryzysu mogły stać się bardziej 

atrakcyjnymi kooperantami niż firmy w państwach Europy Zachodniej, które na większą skalę 

odczuły skutki kryzysu.  

Ze względu na fakt, że udział przedsiębiorstw korzystających z usług otoczenia biznesu  

w obszarach stagnacji był nieco mniejszy (co wynika z większego poziomu koncentracji tego typu 

instytucji w dużych obszarach miejskich – aglomeracjach miejskich) to i zakres zmian 

wywołanych światowym kryzysem gospodarczym był relatywnie mniej odczuwalny niż  

w obszarach wzrostu. Co ciekawe także i w tym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstw 

zmiany jakie zaszły w latach 2008-2013 mają raczej pozytywny kierunek gdyż dotyczą 

zwiększenia zakresu współpracy z otoczeniem biznesu lub nawiązaniem nowych kontaktów. 

Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach wzrostu jak i w obszarach 

stagnacji. W obu typach obszarów negatywne skutki kryzysu gospodarczego, a więc doszło  

do ograniczenia współpracy z otoczeniem biznesu, odczuwalne były w niespełna 5% 

przedsiębiorstw. Oczywiście w dużej mierze wynika to z charakteru firm otoczenia biznesu. 

Należy pamiętać, że w grupie tej są m.in. banki, z usług których przedsiębiorstwa są zobligowane 

korzystać przy różnego rodzaju operacjach finansowych oraz usługi księgowe, które dla wielu 

przedsiębiorstw – zwłaszcza tych najmniejszych są niemalże niemożliwe do realizacji  

we własnym zakresie. Zatem pomimo pewnych problemów przedsiębiorstw korzystanie z usług 

bankowych i księgowych jest konieczne stąd niewielkie zmiany w tym zakresie. 

W przypadku usług transportowych i posiadanego mienia ruchomego połowa badanych 

przedsiębiorstw w obszarach wzrostu i obszarach stagnacji nie odczuła wpływu światowego 

kryzysu w tym zakresie. Z kolei jedynie niespełna 10% przedsiębiorstw w obu typach obszarów 

odczuło duże zmiany w zakresie posiadanego mienia ruchomego. Sytuacja ta może wiązać się  

z redukcją posiadanego parku maszynowego wywołanego rosnącymi kosztami utrzymania  

i cenami paliw. Co może potwierdzać fakt, że niemal 10% przedsiębiorstw w dobie kryzysu 

zrezygnowało z transportu samochodowego na rzecz transportu kolejowego. Nieco większe 

zmiany przedsiębiorstwa odczuły w zakresie wykorzystania usług transportowych, w tym 

częstotliwości ich wykorzystania, a w szczególności udziału kosztów transportu w ogólnych 

kosztach funkcjonowania. W obszarach stagnacji, w porównaniu do obszarów wzrostu, 

względnie nieco więcej przedsiębiorstw odczuło zmniejszenie częstotliwości wykorzystania usług 

transportowych oraz dużo więcej (około 10 punktów procentowych) odczuło znaczny wzrostu 

udziału kosztów transportu w ogólnych kosztach funkcjonowania. Zatem w tym zakresie można 

przyjąć, że przedsiębiorstwa z obszarów stagnacji nieco trudniej przeszły kryzys gospodarczy, 

gdyż w szczególności wiązał się on z dużo większymi kosztami transportu potrzebnych 

półproduktów oraz wytwarzanych dóbr i usług. 

Przeważająca część przedsiębiorców wielkopolskich poniosła w okresie pięciu lat 

nakłady inwestycyjne, ale przeważnie o bardzo niskiej wartości, co można powiązać z dominacją 

firm MŚP oraz firm usługowych w strukturze przedsiębiorstw. Firmy te z reguły ponoszą mniejsze 
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nakłady inwestycyjne i finansują je w zdecydowanej większości ze środków własnych, mając 

utrudniony dostęp do kredytów. Główne różnice pomiędzy obszarami wzrostu a obszarami 

stagnacji zaznaczały się głównie w układzie celów inwestycyjnych i dywersyfikacji źródeł 

finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy z obszarów wzrostu częściej inwestowali w rozwój 

nowych technologii, częściej korzystali z mniej konwencjonalnych form finansowania działalności 

inwestycyjnej (np. środki UE, leasing), lecz ponownie różnice te należy powiązać z większym 

udziałem firm produkcyjnych zlokalizowanych na obszarach wzrostu. Prowadząc procesy 

inwestycyjne w większym stopniu i o większej skali przedsiębiorcy z obszarów wzrostu bardziej 

odczuli wpływ kryzysu na działalność inwestycyjną i dostępność źródeł finansowania niż 

przedsiębiorcy z obszarów stagnacji.  

Kondycja finansowa przedsiębiorstw na obszarach wzrostu jest lepsza niż na obszarach 

stagnacji, podmioty te notują wyższe wartości wyniku finansowego netto. Na obu obszarach 

łącznie dominują jednak przedsiębiorstwa o wartości zysku nie przekraczającej 100 tys. zł. 

rocznie, co w praktyce oznacza samozatrudnienie przedsiębiorcy. W okresie 2008-2013 kondycja 

finansowa przedsiębiorstw na obszarach stagnacji dodatkowo pogorszyła się bardziej niż 

kondycja przedsiębiorstw na obszarach wzrostu. W mniejszym stopniu ma to jednak związek  

z kryzysem gospodarczym (odczuwalnym w podobny sposób na obu typach obszarów), a  

w większym z polaryzacją warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ujawnioną  

w badaniu. 

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki uzasadniają sformułowanie następujących rekomendacji dotyczących 

koncentracji merytorycznej interwencji zgodnie z założeniami podejścia zorientowanego 

terytorialnie: 

 poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach stagnacji zwiększająca szansę  

na zatrudnienie, w sytuacji większego poziomu niezrównoważenia lokalnych rynków 

pracy3; 

 poprawa kwalifikacji zasobów pracy na obszarach wzrostu zwiększająca 

elastyczność podaży pracy, w sytuacji relatywnie większej wrażliwości lokalnych 

rynków pracy tego obszaru na konsekwencje globalizacji zjawisk kryzysowych (silnie 

powiązanie kooperacyjne z otoczeniem zewnętrznym skutkujące z jednej strony 

zagrożeniem zmienności popytu a z drugiej strony większą podatnością  

na innowacje organizacyjne i technologiczne); 

 wzmocnienie działań w zakresie polityki prorodzinnej zwłaszcza na obszarach 

stagnacji, gdzie częściej z przyczyn finansowych w dobie kryzysu podejmowano 

decyzję o rezygnacji z posiadania dzieci; 

 dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych (w tym wyjazdów dzieci), w tym rozwój 

turystyki socjalnej z wykorzystaniem istniejącej bazy turystycznej Wielkopolski, 

gospodarstw domowych na obszarach stagnacji, gdzie 1/3 gospodarstw domowych 

podjęła decyzję o całkowitej rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych w dobie kryzysu  

w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej;  

                                                 
3 W kontekście rynku pracy rekomenduje się przeprowadzenie dodatkowych badań w Kaliszu, Lesznie, gdzie uzyskane 
próby wskazują na niepokojące przemiany lokalnych rynków pracy w okresie 2008-2013, oraz w Koninie, gdzie wiele 
przedsiębiorstw deklarowało plany w zakresie redukcji stanu zatrudnienia 
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 poprawa oferty inwestycyjnej dla potencjalnych przedsiębiorstw produkcyjnych  

i usługowych na obszarach stagnacji, skutkująca wzrostem dywersyfikacji ich 

struktury branżowej;  

 poprawa warunków rozwoju działalności gospodarczej (przygotowanie terenów 

inwestycyjnych, usieciowienie otoczenia biznesu, zwiększanie potencjału 

produkcyjnego, wewnątrzregionalne i zewnętrzne powiązania kooperacyjne) 

istniejących przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach stagnacji Wielkopolski; 

 promocja i poprawa dostępności do instrumentów zwrotnych finansowania inwestycji 

MŚP, zwłaszcza na obszarach stagnacji;  

 dywersyfikacja struktury i wzrost elastyczności powiązań gospodarczych  

na obszarach wzrostu w układzie zewnętrznym i wewnątrzregionalnym, 

zapewniające poprawę stopnia adaptacji tych rynków lokalnych do zmieniającej się 

sytuacji gospodarczej oraz rozwój wewnątrzeregionalnych powiązań funkcjonalnych 

zgodnie z założeniami modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. 
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