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PRZEDMOWA 
 
 
Szanowni Państwo 
 
Warunkiem wysokiej konkurencyjności Wielkopolski jest jej spójność, zarówno zewnętrzna, jak  

i wewnętrzna. Z jednej strony powiązania gospodarcze z otoczeniem globalnym czy europejskim 
wymagają włączenia przestrzeni naszego regionu w infrastrukturę sieci TEN-T. Z drugiej strony, 
infrastruktura transportowa to także fundament spójności wewnętrznej województwa, które jest 
jednym z najrozleglejszych regionów kraju. 

Świadomość tego, iż bez odpowiedniej sieci dróg i infrastruktury im towarzyszącej nie może się 
prawidłowo odbywać wszelkie przemieszczanie towarów i osób towarzyszy Samorządowi 
Województwa Wielkopolskiego od momentu jego utworzenia. Znalazło to i nadal znajduje swój wyraz 
w formułowanych i realizowanych politykach rozwoju województwa. Wszystkie kolejne strategie 
rozwoju naszego regionu kwestie transportowe stawiały na jednych z pierwszych miejsc, obok ściśle  
z tym związanych problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Potrzeba rozwiązywania 
problemów transportowych Wielkopolski ma przede wszystkim odpowiednie miejsce w strukturze 
publicznych nakładów na ten cel, szczególnie w ramach Polityki Spójności. 

Dziś rozpoczynamy szeroką dyskusję o nowym kształcie polityki rozwoju województwa. Na 
poziomie krajowym kształtowana jest nowa polityka zarządzania rozwojem kraju, tworzone są 
dokumenty stanowiące jej fundament. Z kolei na poziomie Unii Europejskiej toczy się dyskusja  
o przyszłym budżecie wspólnotowym oraz o przyszłym kształcie Polityki Spójności. Każdy z tych 
dyskutowanych obszarów jest ściśle powiązany z polityką transportową. 

Przygotowany zbiór wybranych materiałów dotyczących problemów rozwoju transportu  
w Wielkopolsce jest z jednej strony ilustracją planistycznego i analitycznego dorobku w tej dziedzinie, 
a z drugiej, inspiracją do szerokiej dyskusji na ten temat, niezbędnej, by w odpowiedzialny sposób 
budować przyszłość naszego regionu. Publikacja składa się z ośmiu artykułów, prezentujących 
zarówno miejsce i rolę transportu w polityce Województwa Wielkopolskiego, której istotnym 
odzwierciedleniem jest treść poszczególnych regionalnych dokumentów strategicznych, planistycznych 
i operacyjnych (aktualnych i obecnych), jak również analizę wybranych aspektów rozwoju transportu 
w regionie w ramach diagnozy będącej efektem opracowań własnych pracowników Departamentu 
Polityki Regionalnej UMWW oraz badań zlecanych ekspertom zewnętrznym przez Wielkopolskie 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 

Pierwszy artykuł stanowi swoiste wprowadzenie do całości, prezentując kluczowy aspekt 
rozwoju sektora transportu w Wielkopolsce, jakim jest lokalizacja na jej obszarze kluczowych 
korytarzy transportowych, w tym w szczególności korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
(TEN-T). Opracowanie jest źródłem identyfikacji kluczowej luki rozwojowej regionu, jaką jest brak 
drogi ekspresowej S11 – w skali kraju stanowiącej główną arterię komunikacyjną łączącą Pomorze 
Środkowe ze Śląskiem, zaś w skali Wielkopolski tzw. „drogę życia” mającą wzmocnić spójność 
przestrzenną północnych i południowych rubieży województwa ze stolicą. Kwestia ta, niezwykle 
istotna dla naszego województwa, jest podnoszona w mniejszym czy też większym stopniu praktycznie 
we wszystkich artykułach niniejszej publikacji, co podkreśla tym samym aktualną wagę problemu. 

Kolejne trzy opracowania stanowią element dogłębnej analizy polityki transportowej 
prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ostatnich kilkunastu latach. Jej 
priorytety zostały szczegółowo uwypuklone w trzech edycjach strategii rozwoju województwa (z 2000, 
2005 i 2012 roku), w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (oraz Planie 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania), w podstawowym 
narzędziu realizacji SRWW, tj. w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (na lata  
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2007-2013 i aktualnym, do 2020 roku) oraz wspierającym jego wdrażanie Planie transportowym dla 
województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku. Opis kierunków rozwoju transportu  
w Wielkopolsce wynikający z wymienionych dokumentów przygotowany został przez pracowników 
Oddziału Planowania Strategicznego w Departamencie Polityki Regionalnej UMWW oraz 
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

Piąty artykuł stanowi aktualizację „Diagnozy transportu w Wielkopolsce” przygotowanej  
w 2015 roku przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT) w związku  
z ówczesnymi pracami nad Planem transportowym dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 
2020 roku. Obecna wersja opracowania (z 2017 roku), dedykowana niniejszej publikacji, koncentruje 
się na uwypukleniu problemów w zakresie różnych aspektów rozwoju transportu w Wielkopolsce 
(zgodnie z tytułem całości publikacji), w szczególności odnosząc się do potrzeb inwestycyjnych 
wynikających z przynależności województwa do różnych korytarzy transportowych (lub braku 
przynależności, jak np. w przypadku drogi ekspresowej S11). Jednym ze źródeł, które wykorzystano  
w trakcie przygotowywania treści diagnozy transportu, były liczne ekspertyzy przygotowywane na 
zlecenie WROT. Streszczenia dwóch najciekawszych z nich, a więc dotyczących transportu 
intermodalnego oraz terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, stanowią kontynuację 
części diagnostycznej niniejszej publikacji. Wskazują odpowiednio na kierunki rozwoju transportu 
intermodalnego w regionie w kontekście obecnego stanu dostępnej infrastruktury transportowej 
(różnych jej rodzajów), a także na dostępność, uwarunkowania rozwoju oraz wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze województwa ze szczególnym akcentem położonym na 
kwestie związane z dostępną infrastrukturą transportową poszczególnych części regionu. 

Ostatni z artykułów, autorstwa Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego i jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, 
przybliża ideę, a także kompetencje tegoż Stowarzyszenia. Aktywne funkcjonowanie organizacji jest 
wyrazem woli samorządów szczebli gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, których 
przedstawiciele w braku odpowiedniej jakości połączenia drogowego na szlaku obecnej drogi krajowej 
nr 11 widzą kluczowy problem rozwojowy tychże jednostek. 

Zachęcam do wnikliwej lektury niniejszej publikacji, będącej potwierdzeniem istotnego miejsca 
polityki transportowej w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez władze województwa. 

 
 
 

Marek Woźniak 
 
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
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Piotr Kupczyk 
Departament Transportu UMWW 
 

KORYTARZE TRANSPORTOWE / SIEĆ TEN-T 
 

1. Wstęp 

Usytuowanie Wielkopolski względem europejskich powiązań komunikacyjnych jest znakomite. 
Szlaki wędrowno-handlowe przecinały ten teren równoleżnikowo i południkowo od zarania dziejów, 
przyczyniając się do rozwoju cywilizacyjnego i społecznego ziem będących kolebką państwa polskiego. 
Dzięki położeniu „na skrzyżowaniu europejskich dróg” Poznań był zawsze ważnym ośrodkiem 
gospodarczym kraju i doskonałym miejscem etapowym dla inwestorów zagranicznych w kontaktach 
ze Wschodem. 

Przez Wielkopolskę przebiega dziś autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Stolica regionu ma 
bezpośrednie połączenia kolejowe z większością polskich miast wojewódzkich, a także Berlinem  
i Zagłębiem Ruhry. Czas przejazdu pociągu towarowego z Poznania do portu w Rotterdamie wynosi  
22 godziny, a do Chin 14-17 dni. Międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica (POZ) obsługuje 
rocznie ponad 1,7 miliona pasażerów (2016 rok). Lotnisko dysponuje nowoczesnymi terminalami 
pasażerskimi i cargo. Prowadzone są regularne połączenia lotnicze m.in. z Warszawą, Frankfurtem, 
Monachium, Londynem, Oslo, Paryżem, Kopenhagą czy Eindhoven. 

 

2. Przemieszczanie się osób i towarów przez Wielkopolskę i pozostałe ziemie 
polskie na przestrzeni dziejów 

Od starożytności do czasów nowożytnych cywilizacje Europy i Azji łączyły stałe szlaki handlowe 
– odlegli prekursorzy korytarzy transportowych. Jednym z najbardziej znanych jest szlak jedwabny, 
wykorzystywany od III wieku p.n.e. do XVII wieku n.e. Trasa ta liczyła około 12 tys. km i rozpoczynała 
się na Morzu Północnym, między wybrzeżami obecnej Francji, Niderlandów i Wielkiej Brytanii,  
a kończyła u wybrzeży Oceanu Spokojnego. Utraciła jednak na znaczeniu po utworzeniu przez 
Portugalczyków drogi morskiej do Chin, a następnie wytyczeniu przez Rosjan nowego, lądowego 
szlaku przez Syberię. 

W I wieku n.e. Rzymianie rozwinęli na dużą skalę handel bursztynem organizując kilkoma 
trasami wyprawy nad Bałtyk. Dokładny przebieg szlaku bursztynowego nie został jednoznacznie 
określony, zaczynał się prawdopodobnie w Akwilei nad Adriatykiem, wiódł przez Bramę Morawską, 
następnie skręcał na północ i przez Śląsk, wschodnią Wielkopolskę oraz Kujawy i prowadził nad Morze 
Bałtyckie. Można przypuszczać, że główna nitka szlaku, poczynając od przełomu I i II wieku n.e., biegła 
z Wiednia przez Brno, Kłodzko, Wrocław, Kalisz, Konin, Bydgoszcz i Świecie do Gdańska. W II i III wieku 
n.e. przez ziemie polskie wędrowali ze Skandynawii w kierunku Morza Czarnego Goci i Gepidowie,  
a w kierunku górnego Dniestru Normanowie. 

Europę Zachodnią ze wschodnią częścią kontynentu łączyła też w przeszłości Droga Królewska 
(Via Regia). Zapoczątkowały ją budowane przez rzymskich żołnierzy trakty pomiędzy hiszpańską 
Galicją a Paryżem. Z czasem rzymskie legiony skierowały się na wschód, w kierunku Łaby, a następnie 
szlak został wydłużony przez Zgorzelec do Wrocławia i przez m.in. Rzeszów, Przemyśl i Lwów  
w kierunku Kijowa. Odnoga z Wrocławia przez Radom i Lublin dochodziła do Wilna, Smoleńska  
i Moskwy. Droga służąca początkowo jako trakt wojskowy, stawała się z czasem coraz ważniejszym 
traktem handlowym, co przyspieszało rozwój miast leżących na jej trasie. Via Regia przecinała  
w Lipsku drugą niezwykle ważną drogę w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego – Via Imperii. Szlak 
ten rozpoczynał się w Rzymie, biegł przez Weronę, Przełęcz Brenner, Regensburg, Norymbergę  
i Kolonię aż po Szczecin. 
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Ryc. 1. Przebieg Via Regia i Via Imperii 

 
Źródło: Departament Transportu UMWW 

 
Wybrzeża Morza Czarnego i Bałtyku łączył w Średniowieczu Szlak Węgiersko-Bałtycki. 

Rozpoczynał się w Budzie i dochodził do Krakowa, skąd towary były następnie transportowane Wisłą 
w kierunku Gdańska. Szlak ten utracił swoje znaczenie po rekonkwiście, kiedy to ważnym punktem 
przeładunkowym dla towarów pochodzących z południa Europy stały się porty kanału La Manche. 

W ciągu XVI i w I połowie XVII wieku Poznań był najważniejszym handlowym ośrodkiem  
w Polsce Zachodniej, gdyż krzyżowały się tutaj szlaki handlowe łączące Wielkie Księstwo Litewskie  
i Rosję z Europą Zachodnią, oraz Gdańsk ze Śląskiem, Czechami i Austrią. Polscy królowie, zdając sobie 
sprawę z gospodarczej roli Poznania nie szczędzili miastu przywilejów i udogodnień. Król Zygmunt 
Stary polecił na przykład usuwać wszelkie przeszkody na drogach publicznych, którymi kupcy zdążali 
do Poznania, ustanowił też dla miasta tzw. prawo składu (kupcy przejeżdżający tylko przez miasto 
musieli przez kilka dni wstawiać swoje towary na rynku). W Poznaniu odbywały się w tamtych czasach 
cztery ważne jarmarki, trwające łącznie 3 miesiące w roku. Były to jedne z najistotniejszych wydarzeń 
handlowych w tej części Europy. 

Głównym kierunkiem handlowym kupców poznańskich były przede wszystkim państwa 
niemieckie i Śląsk. Najwięcej handlowano z Marchią Brandenburską. Elektorom Brandenburgii 
zależało, aby handel lądowy z Polską był prowadzony z Poznania z pominięciem Śląska, stąd 
przyznawali kupcom poznańskim szereg udogodnień. Margrabia Joachim II zwolnił na przykład  
w 1564 roku poznańskich handlarzy z frankfurckiego prawa składu. Do Poznania docierali natomiast 
najczęściej kupcy z Frankfurtu, Berlina, Norymbergii, Lubeki i Hamburga, Pragi czy Ołomuńca. 

W XIX wieku cała Europa była pokryta siatką nowoczesnych jak na owe czasy dróg, po których 
kursowały pasażerskie dyliżanse. Na trasach z Kalisza i Poznania do Warszawy czy Krakowa pojawiły 
się obok zwykłych dyliżansów również znacznie szybsze karety kurierskie. 

Na I połowę XIX wieku datowany jest w Europie początek rozwoju kolejnictwa. W dniu  
14 czerwca 1845 roku otwarto pierwszą linię kolejową na ziemiach polskich między Warszawą  
a Grodziskiem Mazowieckim – początkowy odcinek linii warszawsko-wiedeńskiej. Do Poznania 
pierwszy pociąg wjechał natomiast ze Stargardu 9 sierpnia 1848 roku. 
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Najnowocześniejszą inwestycją transportową w okresie międzywojennym w Polsce była 
budowa magistrali węglowej E65, dzięki której nastąpiło zespolenie Górnego Śląska i wnętrza kraju  
z wybrzeżem Bałtyku i nowym portem morskim w Gdyni. W wyniku II wojny światowej na ziemiach 
polskich uległo zniszczeniom lub rozbiórce około 40% linii kolejowej. Szansą na realizację transportu 
na osi północ – południe stało się natomiast przejęcie po wojnie dobrze rozwiniętej sieci kolejowej 
dawnego terytorium Niemiec. W wyniku zaistniałej sytuacji geopolitycznej oraz zniszczenia portu  
w Rostoku, nastąpił rozwój tranzytu przez Polskę (w tym Poznań) z Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i Skandynawii. Po przełomie politycznym 1989/90, w związku z przebudową 
infrastruktury transportowej na terenie byłej NRD oraz otwarciu mostu łączącego Kopenhagę  
z Malmö, tranzyt ten utracił jednakże swoje dotychczasowe znaczenie. 

 

3. Etapy rozwoju sieci TEN-T.  

Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) powstała we Wspólnocie Europejskiej w latach  
80-tych, wraz z projektem utworzenia Jednolitego Rynku. Podstawę prawną funkcjonowania TEN 
stanowił Tytuł XV Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), który wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. 
Zgodnie z zapisami artykułu 154 TUE, sieć transeuropejska miała przyczynić się do sprawnego 
działania i rozwoju rynku wewnętrznego oraz zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej  
i terytorialnej. Działania Unii Europejskiej powinny być nakierowane na wspieranie wzajemnych 
połączeń i interoperacyjności sieci krajowych oraz zapewnienie dostępu do tych sieci, w tym  
w szczególności połączenie rejonów peryferyjnych, zamkniętych i wyspiarskich z centralnymi 
regionami Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tymi celami, Wspólnota ustanowiła na mocy artykułu 
155 TUE zbiór wytycznych obejmujących cele, priorytety i ogólne kierunki działań, które wskazują 
projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich. 

Pierwsze wytyczenie sieci TEN-T nastąpiło Decyzją Nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego  
i Rady na temat Wytycznych Wspólnoty dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej. 
Obowiązuje ona do dziś w brzmieniu zmienionym Decyzją Nr 1346/2001 oraz Decyzją Nr 884/2004. 
Na jej podstawie, transeuropejska sieć transportowa jest tworzona etapami poprzez integrację 
infrastruktury sieci transportu drogowego, kolejowego, autostrad morskich, portów żeglugi morskiej  
i śródlądowej, transportu lotniczego oraz innych punktów połączeń wewnętrznych między sieciami 
modalnymi we Wspólnocie. 

W czasie II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w 1994 roku uzgodniono 
rozszerzenie sieci transeuropejskich na państwa Europy Środkowo-Wschodniej w formie dziesięciu 
multimodalnych korytarzy transportowych. Przez Polskę wytyczono wówczas cztery korytarze: 

• Korytarz I: Tallin - Ryga - Kowno - Warszawa 
(+ odgałęzienie I A: Ryga - Kaliningrad - Gdańsk); 

• Korytarz II: Berlin -Warszawa - Mińsk - Moskwa; 

• Korytarz III: Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów 
(+ odgałęzienie III A: Drezno - Wrocław); 

• Korytarz VI: Gdańsk - Warszawa - Katowice - Żylina – Bratysława 
(+ odgałęzienie VI A: Toruń - Poznań). 

Dokumentami regulującymi współpracę między państwami na szczeblu Ministrów Transportu  
i Komisji Europejskiej były zawierane przez wszystkie zainteresowane strony tzw. Memorandum  
of Understanding. Zgodnie z ich postanowieniami zostały powołane Komitety Sterujące, których 
zadaniem było promowanie, koordynowanie i monitorowanie postępu i koniecznych działań 
zmierzających do rozwoju Korytarzy. Przewodniczącym Komitetu Sterującego Paneuropejskiego 
Korytarza Transportowego nr VI został Radca ds. transportu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  
w Republice Słowackiej p. Wojciech Żarnoch. Memorandum of Understanding dla Korytarza VI zostało 
podpisane w Bratysławie 14 października 1999 roku przez Ministrów Transportu Republiki Czeskiej, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, a następnie w Brukseli przez przedstawiciela Komisji 
Europejskiej, ówczesnego Komisarza ds. transportu p. Loyolę de Palacio. 
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Ryc. 2 Przebieg Korytarzy TEN-T przez Polskę do roku 2013 

 
Źródło: Departament Transportu UMWW 

 
Po przyjęciu przez Radę UE Traktatu Akcesyjnego dla nowych państw członkowskich, w tym 

Polski, Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Decyzję Nr 884/2004/EC z 29 kwietnia 2004 r., na 
mocy której przez terytorium Polski przebiegały 4 priorytetowe projekty transportowe: 

• oś kolejowa Gdańsk – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń; 

• autostrada Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń; 

• oś kolejowa Warszawa – Kowno – Ryga –Tallin – Helsinki; 

• autostrada morska na Morzu Bałtyckim. 
Ministrowie odpowiedzialni za transport Austrii, Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Włoch 

podpisali 12 października 2006 roku w Luksemburgu podczas Rady UE Ministrów Transportu List 
Intencyjny w sprawie rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Korytarz miałby składać 
się z istniejącego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI Gdańsk – Warszawa – Katowice  
– Žilina /Břeclav, Brno oraz przedłużenia w kierunku południowo-wschodnim: Bratysława/Wiedeń  
– Graz – Klagenfurt – Udine – Triest/Wenecja – Bolonia. 

W maju 2008 roku Ministrowie Transportu Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji podjęli decyzję, 
aby za początek Korytarza VI uznać porty w Gdyni i w Gdańsku, realizując ideę doprowadzenia 
infrastruktury Korytarza do „burty statku”. 

Czternaście regionów reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację Austrię i Włochy podpisało  
6 października 2009 roku porozumienie na rzecz „niezwłocznej realizacji korytarza kolejowego 
Północ-Południe” (Gdańsk/Gdynia – Warszawa – Brno/Bratysława – Wiedeń – Bolonia); z kolei w dniu  
3 grudnia 2009 roku 9 regionów reprezentujących Polskę, Czechy i Austrię podpisało wspólną 
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deklarację potwierdzając europejskie i regionalne znaczenie osi autostrady Gdańsk – Brno – Wiedeń. 
Podczas XII Posiedzenia Komitetu Sterującego Korytarza VI w dniach 29-30 czerwca 2009 roku  
w Bolonii podjęto decyzję o wspieraniu idei rozszerzenia projektów europejskiego znaczenia nr 23  
i 25 w kierunku Adriatyku przez terytoria Austrii i Włoch w Korytarzu „Bałtyk – Adriatyk”. 

 
Ryc. 3. Mapa przebiegu korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) od 20 grudnia 2013 roku 

 
Źródło: Departament Transportu UMWW 

 
Nowe zasady dotyczące rozwoju sieci TEN-T oraz utworzenie 9 korytarzy sieci bazowej, które 

mają stanowić podstawę jednolitego europejskiego rynku transportowego zostały określone  
w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 11 grudnia 2013 roku: 

• nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T i uchylające decyzję nr 661/2010/UE; 

• nr 1316/2013 w sprawie ustanowienia nowego instrumentu finansowego „Łącząc 
Europę” (Connecting Europe Facility, CEF), w załączniku którego określono indykatywny 
przebieg tych korytarzy oraz listę projektów na nich się znajdujących, które mają być  
w pierwszej kolejności finansowane. 

Przez Polskę, i jednocześnie przez województwo wielkopolskie przebiegają obecnie dwa 
korytarze TEN-T: Korytarz Bałtyk – Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne – Bałtyk. 

 
Korytarz Bałtyk – Adriatyk 

Korytarz Bałtyk – Adriatyk ma długość 1 700 km, przebiega przez sześć państw członkowskich 
(Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Austrię, Włochy i Słowenię), przecina pięć innych korytarzy, łączy 
porty bałtyckie w Gdyni/Gdańsku i Szczecinie/Świnoujściu z portami adriatyckimi w Trieście, Wenecji, 
Rawennie i Koprze.  

Korytarz Bałtyk – Adriatyk obejmuje infrastrukturę kolejową o długości 4 200 km oraz 
infrastrukturę drogową o długości 3 600 km. Korytarz obejmuje łącznie 13 węzłów miejskich i portów 
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lotniczych (Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Katowice, Ostrawa, Bratysława, 
Wiedeń, Lublana, Wenecja, Bolonia), 10 portów (Szczecin i Świnoujście, Gdynia, Gdańsk, Triest, 
Wenecja, Koper, Rawenna, Wiedeń i Bratysława) i około 30 terminali kolejowo-drogowych. Aneks nr 
1 do rozporządzenia PE i Rady UE nr 1316/2013 definiuje przebieg tego korytarza następująco: 

• Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków 
Gdańsk – Warszawa – Katowice 
Katowice – Ostrava – Brno – Wiedeń 
Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava; 

• Katowice – Žilina – Bratislava – Wieden 
Wieden – Graz – Villach – Udine – Triest 
Udine – Wenecja – Padwa – Bolonia – Ravenna 
Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Triest. 

W województwie wielkopolskim do sieci bazowej korytarza należy linia kolejowa nr E59 na 
odcinku Krzyż – Rawicz (zachodnie odgałęzienie korytarza) oraz linia kolejowa nr C-E65 na krótkim 
odcinku Zaryw – Wiesiołów (wschodnie odgałęzienie korytarza). 

 
Ryc. 4. Mapa przebiegu korytarza Bałtyk – Adriatyk 

 
Objaśnienia: linia ciągła - sieć drogowa, linia przerywana - sieć kolejowa 

Źródło: Departament Transportu UMWW 

 
Korytarz Morze Północne – Bałtyk 

Korytarz Morze Północne – Bałtyk liczy 5 986 km linii kolejowych i 4 092 km dróg. Przebiega 
przez 8 państw członkowskich łącząc ich stolice: Helsinki (FI), Tallinn (EE), Rygę (LV), Wilno (LT), 
Warszawę (PL), Berlin (DE), Brukselę (BE) i Amsterdam (NL). 

Korytarz obejmuje łącznie 17 węzłów miejskich, w tym 14 węzłów łączących kilka korytarzy: 
Helsinki (2 korytarze), Warszawa (2), Poznań (2), Łódź (2),Berlin (3), Hamburg (3), Brema (3), Hanower 
(3), Kolonia (2), Düsseldorf (2), Bruksela (3), Antwerpia (3) Rotterdam (3) i Amsterdam (3), 16 portów 
lotniczych, 12 portów morskich, 20 portów śródlądowych, 17 terminali kolejowo-drogowych. 
Kluczowym projektem na obszarze tego korytarza jest linia kolejowa łącząca Tallin, Rygę, Kowno  
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i północno-wschodnią Polskę „Rail Baltica”. Aneks nr 1 do rozporządzenia PE i Rady UE nr 1316/2013 
definiuje przebieg tego korytarza w następujący sposób:  

• Helsinki – Tallinn – Ryga; Windawa – Ryga 
Ryga – Kowno 
Kłajpeda – Kowno – Wilno 
Kowno – Warszawa; 

• granica z Republiką Białoruską – Warszawa – Poznań – Frankfurt nad Odrą – Berlin – 
Hamburg; 

• Berlin – Magdeburg – Brunszwik – Hanower 
Hanower – Brema – Bremerhaven/Wilhelmshaven 
Hanower – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht 
Utrecht – Amsterdam 
Utrecht – Rotterdam – Antwerpia 
Hanower – Kolonia – Antwerpia. 

 
Ryc. 5. Mapa przebiegu Korytarza Morze Północne – Bałtyk 

 
Objaśnienia: zielona linia –  sieć kolejowa, czerwona linia – sieć drogowa 

Źródło: Departament Transportu UMWW 

 

4. Koordynacja wdrażania korytarzy sieci bazowej TEN-T 

W celu skoordynowania wdrażania korytarzy sieci bazowej Komisja Europejska wyznaczyła,  
w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Radą, Koordynatorów Europejskich. Do zadań Koordynatora Europejskiego należy: 

a) wspieranie skoordynowanego wdrażania danego korytarza sieci bazowej, w szczególności 
terminowa realizacja planu prac dla tego korytarza sieci bazowej; 

b) sporządzanie wraz z państwami członkowskimi planu prac dotyczących korytarza  
i monitorowanie jego realizacji; 

c) zasięganie opinii forum ds. korytarza w kwestii tego planu i jego realizacji; 
d) zgłaszanie państwom członkowskim, Komisji Europejskiej i, w razie potrzeby, innym 

podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w rozwój korytarza sieci bazowej wszelkich 
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napotkanych trudności, w szczególności, gdy następuje spowolnienie rozwoju korytarza,  
w celu udzielenia pomocy przy znalezieniu odpowiedniego rozwiązania; 

e) sporządzanie corocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
Europejskiej oraz zainteresowanych państw członkowskich na temat postępów we 
wdrażaniu korytarza sieci bazowej; 

f) analizowanie zapotrzebowania na usługi transportowe, możliwości zapewnienia funduszy  
i finansowania dla inwestycji i działań, które należy podjąć, oraz warunków, które należy 
spełnić, aby ułatwić dostęp do takich funduszy i finansowania. 

Koordynator Europejski może zasięgać opinii – wraz z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi – władz regionalnych i lokalnych, operatorów transportu, użytkowników transportu  
w odniesieniu do planu prac i jego realizacji. Komisja Europejska może zwrócić się o opinie 
Koordynatora Europejskiego przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie unijne dla korytarza sieci 
bazowej, który powierzono koordynatorowi. 

Koordynatorem Europejskim dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk jest p. prof. Kurt Bodewig, a dla 
Korytarza Morze Północne – Bałtyk p. Catherine Trautmann. 

 

5. Finasowanie projektów realizowanych w obszarze korytarzy transportowych 
sieci TEN-T 

Na podstawie analizy planów państw członkowskich dotyczących infrastruktury transportowej 
Komisja Europejska oceniła, że w celu wypełnienia wytycznych określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, potrzeby inwestycyjne w transporcie wynoszą  
w latach 2014-2020 dla całej sieci TEN-T 500 mld EUR, z czego około 250 mld EUR będzie musiało 
zostać zainwestowanych w sieć bazową TEN-T. 

Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 określa budżet na 
realizację projektów transportowych w kwocie 26 250 582 000 EUR, z czego 11 305 500 000 EUR 
przenosi się z Funduszu Spójności na wydatki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wyłącznie  
w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności (w tym dla 
Polski). Dotacje przyznane na podstawie rozporządzenia mogą przyjmować jakąkolwiek formę 
określoną w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012 (poziom dofinansowania dla Polski – do 85%). 

 
Ryc. 6. Finansowanie projektów transportowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 

 
Źródło: Departament Transportu UMWW 

 

6. Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk 

W dniu 30 marca 2012 roku odbył się zjazd założycielski Stowarzyszenia Polskich Regionów VI 
Korytarza Transportowego (obecnie Korytarza Bałtyk – Adriatyk). Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane 23 maja 2012 roku. Koncepcja Stowarzyszenia wychodzi naprzeciw konieczności 
lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, których lokalizacja znajduje się w strefie 
wpływów korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce. To województwa samorządowe 
odpowiedzialne są bowiem za tworzenie warunków gospodarczych sprzyjających jego rozwojowi 
gospodarczemu, w tym branży logistycznej i morskiej. Do Stowarzyszenia swoją akcesję zgłosiło 
pierwotnie 7 województw korytarza: kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, mazowieckie, małopolskie, 

Część ogólna 
14,9 mld EUR 

57%

Część spójnościowa
11,3 mld EUR

43%
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wielkopolskie oraz pomorskie (inicjator utworzenia stowarzyszenia). Decyzja Komisji Europejskiej  
o poszerzeniu korytarza Bałtyk – Adriatyk o odnogę szczecińską spowodowała, że w skład członków 
zwyczajnych stowarzyszenia zostało przyjęte w 2014 roku również zachodniopomorskie. Do 
stowarzyszenia mogą należeć także inne jednostki samorządowe oraz podmioty gospodarcze,  
w formule członków wspierających. Z inicjatywy Wielkopolski, do Stowarzyszenia przystąpiły: Port 
Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. oraz firma CLIP Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu. 

 
Ryc. 7. Strona internetowa Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk 

 
Źródło: http://www.regionybac.pl/ 

 
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk  

– Adriatyk jest Członek Zarządu Województwa Pomorskiego p. Ryszard Świlski. Dzięki członkostwu  
w Stowarzyszeniu Województwo Wielkopolskie ma możliwość bieżącego monitorowania procesów  
i wydarzeń związanych z realizacją celów i zadań określonych w rozporządzeniach unijnych  
nr 315/2013 i 316/2013 oraz aktywnego wpływu na kreowanie i implementację polityki 
transportowej przez Komisję Europejską i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciele 
Województwa Wielkopolskiego uczestniczą w konsultacjach projektu planu pracy dla korytarza Bałtyk  
– Adriatyk oraz w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia. Co roku 
Stowarzyszenie wydaje raport o stanie infrastruktury na obszarze korytarza oraz bierze udział  
w targach i wystawach specjalistycznych w Polsce i za granicą. 

 

7. Województwo Wielkopolskie jako istotny element łańcucha logistycznego 
korytarzy transportowych Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk 

Województwo wielkopolskie obok mazowieckiego jest głównym ośrodkiem obrotu towarów 
drobnicowych w relacjach krajowych i międzynarodowych. Zlokalizowane są tu dwa duże centra 
logistyczne oraz wiele małych. Poniżej zostały one pokrótce scharakteryzowane. 
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Wielkopolskie Centrum Logistyczne S.A. 
Wielkopolskie Centrum Logistyczne to specjalna strefa inwestycyjna z przystosowaną 

infrastrukturą na potrzeby firm o profilu logistycznym, importerów realizujących dystrybucję na 
terenie całego kraju oraz baza zaopatrzenia sieci handlowych. Umożliwia to dogodne położenie  
w centrum Polski, na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową 25. Spółka Wielkopolskie Centrum 
Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. została założona 2001 roku w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. Akcjonariuszami oraz założycielami są Gmina Stare Miasto, na terenie której inwestycja 
została zrealizowana, Miasto Konin oraz 5 prywatnych przedsiębiorców. Samorządy Gminy Stare 
Miasto oraz Miasta Konina wniosły do Spółki aporty niepieniężne w postaci gruntów, natomiast 
prywatni inwestorzy wnieśli kapitał. Centrum wyposażone jest w 100 ha wydzielonych, uzbrojonych 
terenów dla działalności gospodarczej, rozbudowany system dróg wewnętrznych, światłowodowe 
media telekomunikacyjne, media i odprowadzanie ścieków. 

Ponadto spółka oferuje szeroką gamę usług serwisowych oraz inwestycyjnych takich jak: celne, 
prawno-finansowe, biurowe, informatyczne, zarządzanie nieruchomościami, monitoring i ochrona, 
wynajem powierzchni magazynowych, obsługa magazynów, zorganizowany wykup gruntów, pełna 
obsługa inwestorów, szybki tryb uzyskiwania zezwoleń, wykonawstwo oraz nadzór budowlany. 

 
Centrum Logistyczno-Inwestycyjne CLIP Sp. z o.o. 

Centrum logistyczne znajduje się w miejscowości Jasin około 10 km od centrum Poznania  
i tyleż samo od autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. Ośrodek plasuje się na pierwszym miejscu wśród 
centrów dystrybucji pojazdów, a CLIP stał się jednym z najnowocześniejszych centrów logistycznym  
w Polsce. STS obsługuje wszystkie urządzenia i obiekty znajdujące się na powierzchni 1,7 mln m2, 
niezbędne do magazynowania, odprawy celnej, dystrybucji i dostawy, w tym bocznicę kolejową 
składającą się z trzech torów. CLIP Logistics to w chwili obecnej firma działająca na platformach 
logistycznych o powierzchni około 80 000 m2 z bezpośrednim dostępem do własnej bocznicy 
kolejowej oraz terminala kontenerowego. 

Clip Logistics oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi składów kolejowych. Od 
początku maja 2012 roku wspólnie z holenderskim partnerem, ERS Railways, obsługuje wahadłowe 
połączenie kolejowe pomiędzy Rotterdamem a Swarzędzem. 

CLIP Intermodal Container Terminal zajmuje obecnie powierzchnię 6 500 m² i ma pojemność 
800 TEU. Na atrakcyjność terminala wpływa jego położenie, bezpośrednio na trasie najważniejszego 
transeuropejskiego kolejowego korytarza transportowego E30 Rotterdam – Moskwa oraz przy 
autostradzie A2 Berlin – Warszawa. Posiada trzy nowoczesne dźwigi przeładunkowe Reach Stacker 
marki KALMAR, o udźwigu 45 ton. Do dyspozycji klientów są 3 lokomotywy manewrowe będące 
własnością CLIP-u, co gwarantuje niezależność, efektywność i elastyczność operacji. Ponadto Clip 
Logistics posiada własne ciągniki siodłowe oraz naczepy do przewozu kontenerów. Terminal jest 
wyposażony w nowoczesny, dedykowany system IT służący do ewidencjonowania ruchów i śledzenia 
lokalizacji w której składowane są poszczególne kontenery. Multimodalne centrum logistyczne CLIP 
oferuje klientom magazyny klasy A o łącznej powierzchni 150 000 m2. 

 
Panattoni Park Poznań I  

Panattoni Park Poznań I jest centrum dystrybucyjnym o powierzchni 160 200 m², które wraz  
z innymi obiektami firmy w tym regionie – Panattoni Park Poznań II i Panattoni Park Robakowo, 
oferują łącznie 249 200 m² powierzchni przemysłowej, co stanowi prawie 1/3 całkowitej podaży 
magazynów w Wielkopolsce. Panattoni Park Poznań I leży w miejscowości Gądki, 13 km od centrum 
Poznania. Centrum położone jest wzdłuż krajowej drogi ekspresowej S11, 1 200 m w linii prostej od 
skrzyżowania dróg A2 (E30), S11. Panattoni Park Poznań I może poszczycić się zawarciem jednej  
z największych na rynku umów najmu na powierzchnię 50 000 m² z wiodącym producentem 
odzieżowym Hennes&Mauritz. W związku ze swoją ekspansją H&M postanowił wybudować kolejny 
magazyn w Gądkach, o powierzchni 30 000 m². 
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Panattoni Park Poznań II 
Panattoni Park Poznań II to nowoczesne centrum dystrybucyjne o powierzchni 92 300 m², 

które wraz z innymi inwestycjami firmy w tym regionie – Panattoni Park Poznań I i Panattoni Park 
Robakowo – tworzy ogromne zaplecze magazynowe, ponad 243 000 m² powierzchni przemysłowej, 
dla rynku poznańskiego. Panattoni Park Poznań II leży w miejscowości Żerniki, 13 km od centrum 
Poznania. Składa się z trzech budynków magazynowych. Firma zapewnia całościową obsługę 
obiektów, od przygotowania spersonalizowanego pod potrzeby klienta planu, przez jego realizację, po 
administrowanie przygotowanymi inwestycjami. Centrum posiada 140 doków rozładunkowych i 325 
miejsc parkingowych. Jest położone wzdłuż krajowej drogi ekspresowej S11, 800 m w linii prostej od 
skrzyżowania dróg A2 (E30) i S11. 

 
Panattoni Park Robakowo 

Panattoni Park Robakowo to centrum dystrybucyjne o powierzchni 26 400 m², które znajduje 
się w odległości 16 km od centrum Poznania. Wyposażony jest w 35 doków rozładunkowych, parking 
dla 40 samochodów ciężarowych oraz 60 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Centrum 
położone jest przy krajowej drodze ekspresowej S11, 2,5 km w linii prostej od skrzyżowania dróg A2 
(E30) i S11. Zlokalizowany jest obok dwóch innych inwestycji poznańskich firmy – Panattoni Park 
Poznań I i Panattoni Park Poznań II. 

 
Millennium Logistic Park Poznań 

MLP Poznań dysponuje obszarem o powierzchni 190 800 m2. Zlokalizowany jest  
w miejscowości Koninko, około 15 km od centrum Poznania i 3,5 km od autostrady A2 oraz 1,5 km od 
drogi ekspresowej S11. Inwestycja obejmuje 102 000 m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnych. 

 
Point Park Poznań  

Point Park Poznań (Point Park Properties) to nowoczesne centrum magazynowe zlokalizowane 
w miejscowości Robakowo, przy drodze ekspresowej S11 i w sąsiedztwie węzła A2 Krzesiny. Docelowa 
powierzchnia centrum wynosić będzie 181 000 m2. Powierzchnia pierwszych dwóch magazynów  
w Parku obejmuje 40 000 m2. Powierzchnie przystosowane są do obsługi towarów wymagających 
specjalistycznego wyposażenia. 

 
Prologis Park Poznań i Prologis Park Poznań II (gmina Tarnowo Podgórne) 

Hale Prologis Park Poznań i Prologis Park Poznań I zlokalizowane są w rozwiniętej gospodarczo 
gminie Tarnowo Podgórne, bezpośrednio przy drodze krajowej numer 92 i Zachodniej Obwodnicy 
Poznania, z połączeniem do autostrady A2. Park o powierzchni całkowitej 121 000 m2 oferuje 
powierzchnie do wynajęcia firmom zlokalizowanym w Polsce Zachodniej (w tym jako centrum 
dystrybucyjne na Polskę Północno-Zachodnią lub Europę Zachodnią). Istnieje również możliwość 
adaptacji powierzchni do prowadzenia lekkiej produkcji, montażu lub konfekcjonowania. 

 
Prologis Park Września 

Centrum położone jest w Centralno-Zachodniej Polsce, na terenie gminy Września, około 40 
km na wschód od Poznania. Posiada doskonałe połączenia z trasami północ-południe (Bydgoszcz-
Wrocław, droga krajowa nr 5) oraz wschód-zachód (A2 Berlin-Warszawa-Moskwa). Dodatkowym 
atutem tej lokalizacji jest możliwość wykorzystania alternatywnej drogi dojazdowej do Warszawy 
(droga krajowa nr 92). Całkowita powierzchnia magazynowa wynosi 147 000 m2. Prologis Park 
Września przeznaczony jest głównie dla firm logistycznych oraz firm zajmujących się lekką produkcją. 

 
Tulipan Park Poznań (I-III) 

Tulipan Park Poznań znajduje się na terenie gminy Komorniki wchodzącej w skład gmin 
powiatu poznańskiego i graniczącej bezpośrednio z miastem Poznań, w odległości 10 km od jego 
centrum, przy autostradzie A2 oraz przy drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław. Tulipan Park Poznań 
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zajmuje obszar położony 53,5 ha i oferuje łącznie 250 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej 
i produkcyjnej. Minimalne moduły do wynajęcia zaczynają się od 2 500 m2. Poszczególne 
powierzchnie mogą zostać zaprojektowane oraz wybudowane zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami najemcy, łącznie z możliwością umieszczenia pomieszczeń biurowych na antresoli. 
Układ komunikacyjny w parku uwzględnia szerokie drogi wewnętrzne, place manewrowe oraz 
parkingi dla ciężarówek. 

 
Intermodalne Centrum Logistyczne PKP Cargo SA. w Poznań - Franowo  

Poznański Terminal PKP Cargo jest ważnym punktem na kolejowej mapie Polski – przez stację 
Poznań Franowo przejeżdżają wszystkie pociągi przewożące towary z Europy Zachodniej do centralnej 
części kraju oraz dalej na wschód. Terminal jest największą stacją towarową w Wielkopolsce, obecnie 
plac składowy ma powierzchnię około 20 000 m2, a układ torowy łączną długość 1 570 m. Szacunkowa 
zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 100 000 TEU w ciągu roku. Terminal obsługiwany jest 
przez Cargosped, spółkę z Grupy PKP Cargo wyspecjalizowaną w transporcie intermodalnym. 

 
Centrum Logistyczne Volkswagen Group Polska  

W 2015 roku oddano do użytku nowe Centrum Logistyczne VW Group Polska o powierzchni 
30 000 m2, wybudowane w ramach SEGRO Logistics Park Poznań na terenie gminy Komorniki. 
Kompleks zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 łączącej Poznań ze 
Świeckiem, co pozwala w znaczący sposób obniżyć natężenie ruchu ciężarówek w centrum Poznania. 
W przyszłości VW Group Polska planuje rozbudowę nowego centrum logistycznego. Pod względem 
powierzchni jest to druga inwestycja magazynowa w Wielkopolsce i siódma w Polsce. Nowością jest 
wprowadzenie w Centrum tzw. usługi SDD (Same Day Delivery) polegającej na realizacji zamówienia 
dilera w dniu, w którym ją zleca. 

Na 30 000 m2 magazynowane są części i akcesoria sześciu marek: Volkswagen, Audi, Skoda, 
Seat, Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Porsche. Obecnie w centrum magazynowanych jest 
około 65 000 różnych części i akcesoriów. Części z centrum trafiają do odbiorców w całej Polsce,  
a także na rynek białoruski. W magazynie znajduje się prawie 100 000 miejsc składowania. W obiekcie 
zastosowano szereg rozwiązań umożliwiających pracownikom szybki dostęp do żądanych towarów. 
Uruchomienie centrum umożliwiło wprowadzenie usługi szybkich dostaw dziennych – dostarczenia 
zamówionych części tego samego dnia. Volkswagen Group Polska ma być pierwszą firmą w Polsce, 
oferującą tę usługę dla tak szerokiego grona odbiorców. 

 
Ryc. 8. Fabryka koncernu Volkswagena w Białężycach k. Wrześni 

 
Źródło: http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/zdjecia/galeria/496956,2,nowa-inwestycja-volkswagena-w-polsce.html/ 

 
Nowa generacja modelu Volkswagen Crafter jest produkowana we Wrześni od 2016 roku. 

Nowy zakład stał się, obok VW Poznań, drugim ośrodkiem produkcyjnym marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe w Polsce. Volkswagen Poznań istnieje już od dwudziestu lat. Natomiast od 
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dziesięciu lat produkowany jest tutaj Volkswagen Caddy i Volkswagen Transporter T5, skąd trafia na 
rynki samochodowe na całym świecie. Nowa fabryka we Wrześni położona jest 50 km na wschód od 
Poznania na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Teren Zakładu Crafter obejmuje 2,2 mln m2, co 
odpowiada powierzchni 300 boisk piłkarskich. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 
100 000 samochodów rocznie. Na jej terenie powstały nowoczesna lakiernia, hala budowy karoserii  
i montażu, jak również Park Dostawców z powierzchnią logistyczną. 

 
Centrum logistyczne Amazon 

W październiku 2014 roku w Sadach k. Poznania otwarte zostało centrum logistyczne 
amerykańskiej firmy wysyłkowej Amazon o powierzchni 95 000 m2, które będzie dysponować  
w szczytowym okresie 5,5 tys. miejsc pracy. Inwestycja jest jedną z pierwszych tego typu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Dotąd firma miała swoje magazyny m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Francji i Hiszpanii. Centrum to należy do najnowocześniejszych obiektów koncernu Amazon spośród 
wszystkich 30 centrów rozrzuconych po całym świecie. Koszt budowy wyniósł 100 mln euro. 
Powierzchnia hali przekracza 100 000 m2, z czego ponad 91 000 m2 przypada na część magazynową,  
a prawie 9 000 m2 na biura i część socjalną. Inwestycję cechuje strategiczna lokalizacja i dobry dostęp 
do infrastruktury transportowej, w tym do europejskiej sieci nowoczesnych dróg– zaledwie 2,5 km 
drogi ekspresowej S11 i 16 km od autostrady A2 oraz Portu Lotniczego Poznań – Ławica. 

 
Centrum Magazynowo-Biurowe sieci Intermarché i Bricomarché 

Grupa Muszkieterów zrzeszająca właścicieli supermarketów spożywczych Intermarché oraz 
typu „dom i ogród” Bricomarché, otworzyła 10 czerwca 2014 roku w Swadzimiu (gmina Tarnowo 
Podgórne) nowe centrum logistyczne przystosowywane m.in. do składowania oraz dystrybucji 
produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych.  

 
Terminal Kontenerowy Poznań Garbary SPEDCONT 

Terminal kontenerowy położony jest niedaleko centrum Poznania. Powierzchnia terminala 
wynosi 6 200 m2, natomiast powierzchnia samego składowania 5 700 m2, przez co możliwa jest 
utylizacja 600 TEU na 2 warstwach. Terminal posiada 3 tory kolejowe o długości 450 m każdy. 

 
HUB Terminal Kontenerowy Poznań Gądki POLZUG Sp. z o.o. 

Otwarty we wrześniu 2011 roku nowoczesny terminal kontenerowy położony jest  
w miejscowości Gądki, około 20 km od Poznania, przy drodze S11. Powierzchnia całkowita wynosi 
320 000 m2, z czego 50% powierzchni przeznaczone jest na potrzeby terminalu intermodalnego,  
a 50% to powierzchnia do rozbudowy oraz powierzchnia logistyczna. Terminal posiada bocznicę 
kolejową składającą się z 4 torów o długości 610 m, do obsługi całych pociągów oraz 1 dodatkowy tor 
manewrowo-postojowy. Do usług świadczonych przez terminal należą: składowanie, naprawianie 
oraz mycie kontenerów, odprawa celna, elektroniczny system zgłoszeń oraz nadzorowanie 
przewozów kontenerów z ładunkiem wysokowartościowym. Terminal obsługiwany jest przez 6 Reach 
Stakerów o maksymalnym udźwigu 45 t. Na jego terenie znajduje się także specjalna powierzchnia dla 
kontenerów z towarami niebezpiecznymi. Roczna zdolność przeładunkowa wynosi 385 400 TEU. 

 
Terminal Kontenerowy Poznań Kobylnica CARGOSPED 

Terminal kontenerowy położony jest w miejscowości Kobylnica, około 15 km od Poznania, przy 
drodze S11. Powierzchnia całkowita wynosi 6 300 m2. Usługi terminalowe obejmują obsługę 
przeładunkową, składowanie, obsługę przesyłek izotermicznych, obsługę jednostek z materiałami 
niebezpiecznymi, obsługę techniczną oraz obsługę wszelkiego typu uniwersalnych i specjalistycznych 
intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów wielkich 20’, 30’, 35’, 40’, 45’, nadwozi 
wymiennych, naczep samochodowych, kontenerów izotermicznych, przesyłek ponadgabarytowych 
typu HIGH CUBE, a także transport koleją, dowóz transportem samochodowym „door to door”. 
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Goodman Poznań Logisctics Centre 
Park logistyczny zlokalizowany jest 10 km od centrum Poznania, na gruncie o powierzchni 

283 000 m2. Docelowa powierzchnia magazynów do wynajęcia będzie wynosić około 112 000 m2, zaś 
obecnie istniejąca powierzchnia magazynowo-biurowa wynosi około 38 000 m2. Goodman Poznań III 
Logistics Centre znajduje się w działającej już strefie przemysłowej, blisko obwodnicy i autostrady A2. 
Gwarantuje to szybką, bezpośrednią komunikację z centrum miasta oraz łatwy dostęp do 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

 
Panattoni Park Poznań Lotnisko  

Zlokalizowany około 10 km od centrum Poznania, wzdłuż ulicy Bukowskiej, zaledwie 4 km od 
lotniska Ławica oraz 2 km od drogi ekspresowej S11, która łączy się bezpośrednio z autostradą A2. 
Inwestycja dewelopera Panattoni może być przystosowana zarówno dla klientów zainteresowanych 
wysokim składowaniem, logistyką i dystrybucją oraz lekką produkcją. Ponadto, jeden z planowanych 
budynków może być zrealizowany jako „cross-dock”, co jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, 
którzy szukają miejsca na magazyn przeładunkowy lub centralny. 

 
Park magazynowy LOGIT  

Znajduje się na terenie Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Park położony jest  
w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Polski, 15 km od Konina, przy autostradzie A2 oraz drodze 
krajowej 25. W odległości 7 km od parku przebiega linia kolejowa nr E20 Warszawa – Berlin. Park 
oferuje wynajem lub sprzedaż powierzchni magazynowej w istniejącym budynku klasy A. 
Zlokalizowany został na terenie Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Cechą charakterystyczną 
tego obiektu jest bardzo korzystne położenie, co zapewnia doskonałą komunikację z różnymi 
miejscami w kraju oraz ułatwia podtrzymywanie kontaktów handlowych. Magazyn w Koninie 
zlokalizowany jest nieopodal ważnych węzłów komunikacyjnych, co gwarantuje sprawną logistykę. 
Całkowita powierzchnia istniejącego magazynu obejmuje ponad 13 600 m2. Rozstaw słupów na hali 
wynosi 24 m x 12 m. Posadzka zaprojektowana została tak, aby mogła wytrzymać obciążenia na 
poziomie 5 t/m2. Magazyn Logit zapewnia możliwość dostosowania powierzchni do potrzeb 
prowadzenia lekkiej produkcji. Hala magazynowa została wyposażona w niezbędne systemy 
przeciwpożarowe w postaci tryskaczy oraz klap dymowych. 

 
Poznań Airport Logistics Centre 

Planowany park magazynowy (50 000 m2 powierzchni magazynowej), który będzie realizowany 
przez jedną z największych na świecie firm deweloperskich w sektorze nieruchomości magazynowych 
– firmę Goodman. Centrum zostanie zlokalizowane w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej, w sąsiedztwie 
zjazdu na trasę ekspresową S11. Powyższa lokalizacja zapewnia bardzo dobre skomunikowanie  
z miastem, z lotniskiem jak również z autostradą A2 łączącą Poznań z Niemcami oraz Warszawą. 

 

8. Podsumowanie 

Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie na jej obszarze korzystnych krajowych  
i międzynarodowych połączeń transportowych, co przyczynia się do jej ciągłego, stabilnego rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Województwo stało się istotnym elementem łańcucha logistycznego 
korytarzy transportowych Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk. 

Potencjał gospodarczy i kapitał ludzki regionu oddziałuje pozytywnie na kondycję gospodarczą 
całej Unii Europejskiej. W interesie Wspólnoty oraz władz krajowych i lokalnych pozostaje usuwanie 
wszelkiego rodzaju barier, które przeszkadzają w płynnym i zrównoważonym środowiskowo 
transporcie osób i dóbr po szlakach komunikacyjnych regionu.  
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POLITYKA TRANSPORTOWA SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
W KOLEJNYCH EDYCJACH STRATEGII ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

W Polsce, po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku, możliwe stało się 
zapoczątkowanie wdrażania zarządzania strategicznego na poziomie nowych (większych i silniejszych) 
regionów. Kluczowym dokumentem tego zarządzania stały się strategie rozwoju społeczno-
gospodarczego. Obecnie obowiązująca Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego z 2012 roku 
jest trzecim z kolei kluczowym dokumentem dla rozwoju regionu, po strategii z 2000 roku, 
wyznaczającej główne kierunki rozwoju województwa w nowych granicach administracyjnych, oraz 
strategii z 2005 roku, „bardziej realizacyjnej” w związku z możliwością podjęcia realnych działań 
rozwojowych wynikającą z dopływu zewnętrznych środków finansowych. Z kolei strategię trzeciej 
generacji – dokument z 2012 roku – można już nazwać realnym narzędziem zarządzania rozwojem 
regionu, tworzącym podstawy wykorzystania środków własnych samorządu województwa  
i przekazanych do jego dyspozycji środków zewnętrznych. 

 

Strategia z 2000 roku (po reformie administracyjnej 1999 roku) 

Województwo Wielkopolskie, jako nowa jednostka terytorialna, od 1999 roku rozpoczęło 
scalanie obszarów, które były nie do końca jednolite pod względem społecznym i gospodarczym. 
Występowały różnice rozwojowe i kulturowe, a także brak pełnej zbieżności interesów 
(partykularyzmy lokalne). Wielkopolska, będąca pewnego rodzaju odbiciem sytuacji kraju w mniejszej 
skali, charakteryzowała się dynamicznym jądrem ze znacznym potencjałem gospodarczym  
i społecznym, „popegeerowską północą” oraz „ścianą wschodnią”. Obraz ten, choć mocno 
uproszczony, sygnalizował potrzebę podjęcia działań mających na celu scalenie terytorium, 
niwelujących różnice i wyrównujących szanse rozwoju. Istotnym, jednym z ważniejszych dla realizacji 
tych celów, stało się podjęcie działań w zakresie rozbudowy i unowocześnienia sieci transportowej 
województwa i lepszego powiązania jej z systemem powiązań krajowych i europejskich. 

W Strategii z 2000 roku, jako słabe strony regionu, zidentyfikowano zły stan i niedrożność sieci 
transportowej, a także niewykorzystanie w pełni alternatywnych form transportu (wodnego, 
lotniczego i kolejowego). Stan infrastruktury transportowej na tamten okres nie pozwalał na 
wykorzystanie szansy, jaką stanowi dogodne położenie Wielkopolski na obszarze Polski i Europy.  
W związku z tym główny cel strategiczny dla systemu transportowego Wielkopolski określono jako 
„Budowa zrównoważonego regionalnego systemu infrastruktury i obsługi transportowej, służącego 
integracji wewnętrznej obszaru Wielkopolski oraz jej funkcjonalnemu powiązaniu z otoczeniem”. Dla 
realizacji tego celu zdefiniowano następujące cele sektorowe: 

• Ewolucja systemu drogowego województwa, w okresie do 15 lat; 

• Zwiększenie sprawności i efektywności układu kolejowego; 

• Wykorzystanie możliwości rozwojowych transportu lotniczego; 

• Utrzymanie istniejącego systemu żeglugi śródlądowej; 

• Budowa racjonalnego systemu logistycznego województwa. 
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W związku z tym, że Samorząd Województwa w swoich kompetencjach odpowiadał w tamtym 
okresie tylko za zarządzanie drogami wojewódzkimi1, część priorytetowych kierunków i działań 
skierowanych było, jako postulaty, również do innych instytucji, w szczególności funkcjonujących  
w strukturach poziomu krajowego (strony rządowej). W celu rozbudowy i modernizacji istniejącego 
układu drogowego województwa jako konieczne uznano działania w zakresie budowy autostrady  
i dróg ekspresowych (budowa autostrady A2, dostosowanie dróg nr 5, 8, 10, 11, 422 do parametrów 
dróg ekspresowych), budowę obwodnic wokół miejscowości na drogach o dużych utrudnieniach 
ruchu, przystosowanie nawierzchni najbardziej obciążonych dróg do nacisku 115 kN/oś, czy 
rozbudowę i poprawę stanu układu drogowego aglomeracji poznańskiej. W przypadku modernizacji 
układu kolejowego województwa działaniem takim było przystosowanie szlaków tranzytowych do 
parametrów zgodnych z zawartymi umowami międzynarodowymi. Natomiast w przypadku portu 
lotniczego Poznań-Ławica najważniejszymi działaniami zaplanowanymi w 2000 roku były: 
przekształcenie portu z regionalnego na krajowy z obsługą ruchu międzynarodowego oraz jego 
modernizacja i rozbudowa, aby mógł służyć w okresie do 15 lat (liczono się z koniecznością budowy 
po tym okresie portu lotniczego dla Wielkopolski w nowej lokalizacji). Należy zaznaczyć, że w tamtym 
okresie udziałowcami Portu były: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań oraz 
Skarb Państwa. Samorząd Województwa Wielkopolskiego stał się udziałowcem w 2001 roku,  
w wyniku przekazania udziałów przez Ministra Skarbu Państwa. 

Na podstawie analizy strategicznej, koncepcji przyszłości regionu oraz wyznaczonych celów 
stworzone zostały zestawy zadań i przedsięwzięć ujętych w formie wojewódzkich programów 
strategicznych, dotyczących 5 najważniejszych obszarów, w tym infrastruktury. W ramach Programu 
Infrastruktura szczególne znaczenie miał system transportowy. W odniesieniu do dróg krajowych, za 
najważniejsze uznano: 

• budowę autostrady A2, w tym obwodnicy południowej Poznania; 

• dostosowanie dróg krajowych 5, 8 i 10 do parametrów ekspresowych; 

• przyłączenie do dróg ekspresowych dróg 11 (Kołobrzeg – Piła – Poznań), 42 (Poznań – 
Pleszew – Kalisz – Sieradz), 43 (Pleszew – Ostrów – Kępno)3; 

• włączenie drogi nr 25 (Ostrów – Kalisz – Konin) do dróg głównych ruchu przyspieszonego; 

• utworzenie w Poznaniu III ramy komunikacyjnej – szybkobieżnej obwodnicy miejskiej 
(północna część: Lechicka, Lutycka, Bałtycka, dalej Franowo, Arciszewskiego z węzłem 
Lutycka-Dąbrowskiego); 

• rozbudowę terminalu Poznań – Ławica do przepustowości 1 mln pasażerów. 
W celu przeciwdziałania pojawiania się zjawiska tunelowego, w wyniku inwestycji na drogach  

i kolei, Samorząd Województwa nie ograniczył się tylko do działań w zakresie infrastruktury drogowej 
i kolejowej, lecz zaproponował kompleksowe podejście, w którym uwzględnił m.in. działania  
z obszaru logistyki, a mianowicie: 

• utworzenie centrum logistycznego w Poznaniu; 

• utworzenie terminalu Kalisz-Ostrów; 

• utworzenie terminali w Koninie, Lesznie i Pile; 

• uruchomienie organizacji szkoleniowo-doradczej. 
Część ww. dużych inwestycji transportowych rozpoczęto realizować jeszcze w okresie 

obowiązywania pierwszej Strategii, m.in. zatwierdzono do realizacji budowę autostrady A2: odcinek 
Konin – Emilia (zakończony w 2006 roku), modernizację linii kolejowej E59: odcinek Wrocław-Poznań 
(Etap I). W Porcie Lotniczym Poznań-Ławica oddano do użytkowania nowy terminal pasażerski, 
terminal Cargo, a także zmodernizowany terminal General Aviation. 

                                                                 
1 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r. uchwałą Nr VII/23/99 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, 
przy pomocy której Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg. 

2 Odcinek: Poznań – Pleszew – Kalisz – Sieradz (obecnie część DK 11 i 12). 
3 Drogi krajowe nr 42 i 43, o których mowa w Strategii z 2000 roku, pokrywają się w znacznej mierze z obecną DK11. 
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Na kształt zapisów Strategii z 2000 roku (a także kolejnego dokumentu z 2005 roku)  
w obszarze transportu miały wpływ m.in. działania podejmowane na poziomach krajowym  
i europejskim. Kiedy w Wielkopolsce dopiero wdrażano wielopoziomowe zarządzanie rozwojem, kraje 
europejskie już od wielu lat podejmowały działania w kierunku ujednolicenia układu i parametrów 
infrastruktury transportowej w Europie. W 1996 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły 
wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej na terytorium krajów 
członkowskich UE4. W latach 90. rozpoczął się proces mający na celu integrację z UE kilkunastu 
państw kandydujących, w tym Polski. Kandydowanie nowych krajów do Wspólnoty spowodowało, że 
jednym z głównych wniosków Paneuropejskich Konferencji Transportowych (w Pradze w 1991 roku, 
na Krecie w 1994 roku oraz w Helsinkach w 1997 roku) było zwrócenie szczególnej uwagi na 
infrastrukturę transportu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej aspirujących do członkostwa we 
Wspólnocie. Ponadto powstała koncepcja Paneuropejskiej Sieci Transportowej, w ramach której 
określono m.in. 10 paneuropejskich korytarzy transportowych (przebiegających także częściowo przez 
terytorium Europy Środkowo-Wschodniej), w tym 2 przebiegające przez obszar Wielkopolski: 

• Korytarz nr II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowgorod, w tym 
linia kolejowa E20 (nr 3) o docelowej maksymalnej prędkości 160 km/h i nacisku 225 
kN/oś oraz autostrada A2; 

• Korytarz nr VIa: Grudziądz – Świecie – Gniezno – Poznań, będący odgałęzieniem korytarza 
nr VI Gdańsk – Katowice – Żylina, w tym droga krajowa nr 5 na odcinku Bydgoszcz – 
Gniezno – Poznań (docelowo o parametrach drogi ekspresowej) oraz linia kolejowa nr 
353 Poznań Wschód – Inowrocław – Skandawa. 

Rozpoczęto także identyfikację sieci na terenie 11 krajów kandydujących do UE w ramach 
programu TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment), którego celem była ocena potrzeb 
infrastrukturalnych. Program zakładał m.in. budowę i modernizację autostrad, a także dróg 
ekspresowych, głównie przez wzmocnienie nawierzchni już istniejących odcinków. Sieć drogowa TINA 
objęła swoim zasięgiem wszystkie korytarze transportowe, w tym na obszarze Wielkopolski w ramach 
korytarza II Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowgorod linię kolejową E20 
(Kunowice – Rzepin – Zbąszynek – Poznań – Konin – Kutno – Łowicz - Warszawa – Siedlce – Łuków  
– Biała Podlaska- Terespol) oraz Autostradę A2 (Świecko – Nowy Tomyśl – Poznań – Września – Konin 
– Stryków k. Łodzi – Skierniewice – Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska – Kukuryki). Wraz  
z rozszerzeniem Wspólnoty o nowe kraje członkowskie sieć TINA została przekształcona w sieć TEN-T. 

 

Strategia z 2005 roku (po akcesji Polski do Unii Europejskiej) 

W wyniku zarówno zmiany uwarunkowań społecznych oraz politycznych, jak  
i makroekonomicznych, w latach 2004-2005 konieczne stało się opracowanie dla Wielkopolski 
strategii drugiej generacji, która przyjęta została 19 grudnia 2005 roku. Jednym z istotnych powodów 
było także członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wprawdzie poprzednia strategia ten aspekt 
uwzględniała, lecz w 2000 roku nie były jeszcze znane, zarówno termin, jak i warunki członkostwa. 
Pojawiła się ponadto nowa możliwość finansowania realizacji celów Strategii po 2006 roku środkami 
wspólnotowymi przeznaczonymi na realizację polityki spójności w ramach perspektywy finansowej 
UE 2007-2013. Akcesja do UE w 2004 roku spowodowała, że regiony Polski stały się regionami 
peryferyjnymi we Wspólnocie, w tym pod względem geograficznym, a co za tym idzie także 
dostępności transportowej. Z chwilą przystąpienia Polski do UE istotnie zmieniła się perspektywa 
rozwoju Wielkopolski. Ważniejsze stały się inne czynniki niż tylko posiadane do tej pory rezerwy 
rozwojowe, pracowitość, samoorganizacja i oszczędność. Najistotniejsze znaczenie uzyskały potencjał 
intelektualny, innowacje, aktywność społeczna czy jakość wewnętrznej organizacji regionu. Te 
czynniki dotychczas były brane pod uwagę w rozwiniętych regionach Unii. Regiony zapóźnione, takie 

                                                                 
4 Decyzja 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej. 
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jak województwa w Polsce, potrzebowały przede wszystkim znacznych środków finansowych na 
modernizację i rozwój infrastruktury podstawowej, w tym transportowej.  

Strategia rozwoju z 2000 roku miała charakter kompleksowy (przez niektórych określana jako 
„totalna”) i dlatego, oprócz sfery decyzji Samorządu Województwa, swoim zakresem obejmowała 
zagadnienia będące w kompetencjach organów centralnych państwa i terenowej administracji 
rządowej, a także takie, które były przedmiotem działania samorządów powiatowych i gminnych, czy 
też należały do decyzji autonomicznych podmiotów życia społeczno-gospodarczego. W konsekwencji 
strategia była adresowana do wszystkich kreatorów rozwoju w regionie, a nie tylko do 
samorządowych władz województwa. W kolejnej Strategii (z 2005 roku) zmodyfikowano to podejście, 
a mianowicie dokument ten nie był już „o wszystkim i dla wszystkich”. Nie formułował celów, na 
których realizację nie miał wpływu Samorząd. Strategia dotyczyła obszarów, zagadnień, które były 
przedmiotem interwencji publicznej oraz formułowała cele dla działań podmiotów publicznych.  

Cel generalny Strategii „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku 
pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców” 
realizowany był przez 4 cele strategiczne, w tym przez obejmujący problematykę rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej Cel strategiczny 1. „Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku”. 
Obszar transportu w Strategii nadal zajmował istotne miejsce. W dokumencie podkreślono, że 
infrastruktura komunikacyjna jest podstawowym czynnikiem integrującym przestrzeń regionu, 
zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i zewnętrznym, który zapewnia sprawne funkcjonowanie 
wszystkich sektorów oraz jest podstawowym źródłem konkurencyjności regionu. Kolejna Strategia, 
podobnie jak poprzednia, szczególne znaczenie dla Wielkopolski przypisała powiązaniom 
komunikacyjnym w różnych kierunkach, w tym w pierwszym rzędzie w układzie północ-południe, 
eksponując drogę krajową nr 11 (oraz planowaną na tym kierunku trasę ekspresową, obecnie S11). 
Wskazała także duże znaczenie dróg krajowych nr 5, 8, 10, 15, 25 i innych. W związku z powyższym 
sformułowany został Cel operacyjny 1.2. „Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań  
z otoczeniem”, który miał być realizowany przede wszystkim przez działania, takie jak:  

• inwestycje w infrastrukturę korytarzy transportowych, w tym infrastrukturę drogową, 
kolejową, wraz z infrastrukturą ułatwiającą inwestowanie; 

• zwiększanie różnorodności form transportu; 

• inwestycje w nowoczesne formy przeładunku towarów; 

• poprawa stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu; 

• rozwój infrastruktury komunikacji lotniczej, nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale także 
w innych miejscach, szczególnie dotyczyło to infrastruktury usług wyspecjalizowanych; 

• promocja komunikacji zbiorowej; 

• rozwój transportu śródlądowego; 

• wzrost bezpieczeństwa komunikacji. 
Przez okres siedmiu lat Strategia tworzyła podstawę programów, działań i projektów na rzecz 

rozwoju województwa. Kierunki w niej określone dały m.in. dobrą podstawę do podejmowania 
działań lobbingowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, w celu włączenia 
infrastruktury transportowej Wielkopolski do sieci TEN-T. Dzięki staraniom, m.in. Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, w wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2010 roku, 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej na terytorium krajów członkowskich UE5, 
uwzględniono następujące wielkopolskie odcinki sieci TEN-T: 

• autostradę A2; 

• drogę ekspresową S5 na odcinku Poznań – Gniezno – Grudziądz; 

• drogę ekspresową S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 (Łódź); 

• linię kolejową 3 (Berlin) – Kunowice  – Poznań – Warszawa – (Moskwa); 

                                                                 
5 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 
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• linię kolejową 353 na odcinku Poznań – Gniezno – Inowrocław; 

• linię kolejową 271 Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław; 

• linię kolejową 351 Poznań – Szczecin; 

• Port Lotniczy Poznań-Ławica. 
Nie uwzględniono jednak drogi krajowej nr 11 (docelowo S11), która stanowi kręgosłup 

komunikacyjny Wielkopolski łączący północne i południowe części województwa, a także ważny szlak 
komunikacyjny między Śląskiem a Pomorzem. Ponadto przez połączenie na północy regionu z drogą 
ekspresową S10 może stać się istotnym elementem korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Brak 
włączenia drogi nr 11 do sieci TEN-T, a także brak podejmowania działań modernizacyjnych tej drogi 
do paramentów drogi ekspresowej, stały się ważną przesłanką dla starań o uznanie drogi S11 jako 
jednej z kilku priorytetowych inwestycji dla Wielkopolski w kolejnej Strategii (z 2012 roku). 

 

Strategia z 2012 roku (wymiar terytorialny) 

Po dekadzie od przyjęcia pierwszej strategii dla Wielkopolski pozycja regionu i całego kraju  
w Unii Europejskiej była już inna, Polska i jej regiony osiągnęły już pewien poziom integracji  
z europejską wspólnotą. Jednak pojawiły się nowe czynniki i uwarunkowania rozwojowe, wynikające  
z globalnego kryzysu, postępującej globalizacji, problemów środowiskowych i demograficznych, 
rosnących różnic w rozwoju regionów oraz zmian poziomu życia ich mieszkańców, stając się istotnymi 
przesłankami modyfikacji polskich strategii regionalnych. Ponadto dokonało się znaczne 
przewartościowanie polityk rozwojowych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, co było 
związane z przygotowywaniami nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

Modyfikacji uległ zakres podmiotowy i przedmiotowy Strategii trzeciej generacji (z 2012 roku). 
Jak uprzednio wspomniano, w drugim dokumencie strategicznym dla Wielkopolski przyjętym w 2005 
roku zakres podmiotowy i przedmiotowy ograniczono do działań publicznych. Na potrzeby obecnej 
Strategii przyjęto natomiast podejście, będące zawężeniem koncepcji przyjętej w 2005 roku, 
opierające się na założeniu, że: 

• podmiotem strategii jest Samorząd Województwa – strategia dotyczy zakresu jego 
kompetencji oraz kompetencji województwa w zakresie wpływania na zachowania innych 
podmiotów; 

• przedmiotem strategii jest województwo wielkopolskie i te sfery/dziedziny oraz 
zachowania innych podmiotów, na które zgodnie z kompetencjami określonymi  
w poprzednim punkcie samorząd województwa ma wpływ. 

Takie podejście, polegające na tym, że strategia dotyczy tego za co Samorząd Województwa 
odpowiada, bądź tego na co ma lub zamierza mieć wpływ, spowodowało, że poza kompetencjami 
Strategii pozostają sfery, które są pod bezpośrednim oddziaływaniem innych podmiotów,  
w szczególności rządowych, na których zachowania Województwo Wielkopolskie nie ma wpływu. To 
spowodowało, że w Strategii jedynie wyartykułowano kluczowe potrzeby regionu w tych obszarach.  

Pomimo podjętych w ostatnich latach znacznych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury 
transportowej w regionie nadal występują w tym zakresie znaczne potrzeby inwestycyjne. Znalazło to 
odzwierciedlenie w zapisach Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020 z 2012 roku. Wśród zagrożeń dalszego rozwoju dostrzeżono przede wszystkim 
kumulację braków w infrastrukturze, utrzymywanie się barier formalnych dla inwestycji 
infrastrukturalnych, konkurencję sąsiednich regionów pod względem funkcji tranzytowych, rozwój 
motoryzacji indywidualnej kosztem przewozów zbiorowych, czy w szczególności zaniechanie 
inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną zarządzaną na poziomie krajowym, a także budowanie 
tzw. „obwodnicy Wielkopolski”, czyli dróg szybkiego ruchu wokół województwa (S3, S10, S8, A1). 
Problemem jest także nierównomierna dostępność transportowa poszczególnych części regionu do 
metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu, a także wąskie gardła w węźle miejskim Miasto 
Poznań. Do słabych stron należy zagrożenie marginalizacją przestrzenną znacznego obszaru regionu, 
szczególnie jego części północnej i południowej. Wynika to wprost ze słabości powiązań 
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komunikacyjnych na kierunku północ-południe, na co wpływ ma w szczególności brak włączenia DK 
11 do sieci TEN-T i inwestycji mających na celu przekształcenie jej na całej długości w drogę 
ekspresową S11, dysproporcje w rozmieszczeniu infrastruktury komunikacyjnej, dekapitalizacja części 
infrastruktury (szczególnie kolejowej) oraz niewystarczający rozwój komunikacji zbiorowej. 

Strategia, jako podstawowe wyzwanie dla Wielkopolski w zakresie transportu, określiła 
włączenie regionu w europejską przestrzeń transportową. W tym aspekcie jest to zgodne z unijną 
polityką transportową, zakładającą rozwój głównych europejskich powiązań transportowych, a także 
wsparcie rozwoju infrastruktury poprawiającej łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Istotną 
kwestią podniesioną w Strategii jest stan powiązań komunikacyjnych wewnątrz regionu, w wielu 
przypadkach ograniczający korzyści wynikające z włączenia gospodarki Wielkopolski w przestrzenie 
krajową i europejską. Szczególnie zauważalny jest zły stan powiązań na linii północ-południe. 

W dokumencie tym sformułowano wizję rozwoju regionu, zgodnie z którą Wielkopolska  
w 2020 roku ma być regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym. Wśród poszczególnych 
elementów tej wizji jest także ten, który wskazuje, że przestrzeń województwa pozbawiona ma być 
barier dla mobilności mieszkańców. Jako cel generalny Strategii określono „Efektywne wykorzystanie 
potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służące poprawie 
jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 

Wśród 9 celów strategicznych Strategii na pierwszym miejscu znalazł się cel „Poprawa 
dostępności i spójności komunikacyjnej regionu”. Dostępność komunikacyjna regionu oraz spójność 
wewnętrzna są bowiem jednymi z podstawowych warunków wzmacniania jego konkurencyjności. 
Niezbędnym działaniem w tym zakresie powinna być poprawa jakości połączeń z głównymi 
korytarzami transportowymi, między Poznaniem a ośrodkami subregionalnymi i obszarami wiejskimi 
w celu aktywizacji i wykorzystania ich potencjałów. Wraz z modernizacją dróg konieczna jest także 
modernizacja transportu w kierunku jego inteligentnego charakteru, bardziej przyjaznego 
środowisku. Modernizacja infrastruktury transportowej przyniesie efekty, jeśli równocześnie 
podejmowane będą zintegrowane działania w pozostałych dziedzinach społeczno-gospodarczych. 
Rozwój systemu infrastruktury transportowej regionu w coraz większym stopniu będzie zależeć także 
od jej integracji w funkcjonalną całość. Ważna jest zmiana proporcji między poszczególnymi rodzajami 
transportu – wzrost udziału transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego oraz transportu 
szynowego względem drogowego. W ramach celu strategicznego „Poprawa dostępności i spójności 
komunikacyjnej regionu” w Strategii sformułowano kilka celów operacyjnych, wśród których są takie, 
które dotyczą infrastruktur drogowej, kolejowej i lotniczej, a mianowicie: 

• Cel operacyjny 1.1. „Zwiększenie spójności sieci drogowej”, który jest realizowany przez: 

− modernizację podstawowej sieci drogowej, budowę nowych odcinków tworzących  
i organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemami zewnętrznymi; 

− wzmocnienie lokalnej sieci dróg, szczególnie na obszarach o najniższej dostępności 
transportowej do ośrodka wojewódzkiego; 

− modernizacja i rozwój systemów drogowych wraz z budową obwodnic, w tym 
obwodnic śródmiejskich; 

− budowę spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej; 

− podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 
polityki transportowej w zakresie transportu drogowego i wynikających z niej 
inwestycji do potrzeb Wielkopolski. 

Mimo, że Strategia dotyczy tego, za co Samorząd Województwa odpowiada, bądź tego, na 
co ma lub zamierza mieć wpływ, także pośredni, cel ten uzupełniono o postulaty dotyczące 
działań rządu na obszarze województwa, a mianowicie: 

− modernizację podstawowej sieci drogowej, budowę nowych odcinków dróg 
tworzących i organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemem 
zewnętrznym; 

− modernizację i rozwój systemów drogowych wraz z budową obwodnic. 
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Powyższe kierunki działań dotyczą w szczególności drogi krajowej nr 11, w jej docelowej 
postaci – S11, a także pozostałych dróg krajowych oraz dokończenia modernizacji drogi S5. 

• Cel operacyjny 1.2. „Wzrost różnorodności oraz upowszechnianie efektywnych form 
transportu”, który realizowany jest przede wszystkim przez następujące kierunki działań: 

− wsparcie rozwoju transportu multimodalnego; 

− rozwój systemów zarządzania i sterowania ruchem (ITS); 

− rozwój systemów zarządzania transportem publicznym; 

− promocja innowacyjnych i ekologicznych paliw, a także promowanie ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów drogowych; 

− podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 
polityki inwestycyjnej na liniach kolejowych do potrzeb Wielkopolski. 

• Cel operacyjny 1.5. „Rozwój transportu zbiorowego” realizowany głównie przez: 

− modernizację regionalnej sieci kolejowej oraz wzmocnienie jej integracji  
z pozostałymi środkami komunikacji zbiorowej; 

− modernizację systemu regionalnych przewozów pasażerskich; 

− promocję transportu zbiorowego w miastach przez tworzenie ułatwień dla 
transportu zbiorowego; 

− rozwój i promocję kolei metropolitalnej; 

− zintegrowanie systemów taryfowo-biletowych; 

− podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 
polityki transportowej w zakresie transportu zbiorowego i wynikających z niej 
inwestycji do potrzeb Wielkopolski. 

• Cel operacyjny 1.6. „Rozwój komunikacji lotniczej” realizowany w szczególności przez 
następujące kierunki działań: 

− kontynuację rozbudowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz dalszą rozbudowę 
siatki połączeń międzynarodowych i krajowych; 

− rozwój infrastruktury komunikacyjnej ułatwiającej dostęp do lotnisk; 

− zapewnienie intermodalności transportu lotniczego z innymi środkami transportu. 
Strategia z 2012 roku identyfikuje ponadto różnego rodzaju obszary interwencji i adresuje do 

nich część celów operacyjnych z zastrzeżeniem, że docelowo ich zasięg oraz kryteria wyznaczania 
określone zostaną w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.  
W konsekwencji poszczególne cele operacyjne dotyczą bądź całego regionu, albo całego regionu ze 
wskazaniem preferencji na określonych typach obszarów, lub adresowane są wyłącznie do 
określonych typów obszarów. Dla potrzeb terytorializacji celów strategii nie tworzono nowej, własnej 
klasyfikacji typów obszarów. Wykorzystano klasyfikacje obszarów funkcjonalnych Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Obszarów Strategicznej Interwencji Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie6. W przypadku obszaru 
transportu Strategia w ramach celu operacyjnego 1.1 „Zwiększenie spójności sieci drogowej” 
preferencyjnie traktuje obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego. 

Zasady wyznaczania oraz granice poszczególnych obszarów wsparcia lub preferencji dla 
poszczególnych celów operacyjnych w Strategii określone zostały wstępnie, a dokładniej  
w stosownym dokumencie wdrożeniowym. Dokumentem tym są Zasady i kryteria wyznaczania 
obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim z 2015 roku opracowane przez 
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu we współpracy z Departamentem 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W zakresie transportu 
w „Zasadach” określono i zdelimitowano „obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka 
wojewódzkiego”, tj. obszary o dostępności czasowej bardzo słabej (90 minut) i słabej (60 minut). 

                                                                 
6 Zapisana w Strategii zasada terytorializacji celów szczegółowych stała się m.in. podstawą terytorializacji interwencji WRPO 
2014+. 
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Realizacja celów Strategii następuje przez różne instrumenty – jednym z nich jest wdrażanie 
dokumentów wykonawczych. W obszarze transportu realizacja założonych przez Strategię celów 
odbywa się przez trzy dokumenty uszczegóławiające. Jednym z najistotniejszych instrumentów 
realizacji polityki rozwoju województwa jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020 (WRPO 2014+), wyznaczający kierunki wydatkowania środków unijnych, dla którego 
opracowano w formie dokumentu wdrożeniowego Plan transportowy dla Województwa 
Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku. Plan ten wyznacza ramowe warunki dla wsparcia 
przedsięwzięć transportowych w zakresie 5. Osi Priorytetowej „Transport” WRPO 2014+. Natomiast 
dokumentem zawierającym kluczowe cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
realizowanego na terenie województwa w perspektywie do 2025 roku jest Plan Zrównoważonego 
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument ten 
swoim zakresem obejmuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej w skali województwa. 

W związku z tym, że poza kompetencjami Strategii pozostają sfery, które są pod bezpośrednim 
oddziaływaniem innych, poza samorządem województwa, podmiotów, w szczególności rządowych,  
w Strategii sformułowano także oczekiwania względem polityki rządu. W zakresie transportu dotyczą 
one następujących przedsięwzięć: 

• rozszerzenia sieci TEN-T o drogę S11; 

• przebudowy dróg krajowych, w szczególności budowy S11 i kontynuacji budowy S5,  
a także DK 25; 

• budowy północnej obwodnicy Poznania; 

• modernizacji linii kolejowych, w szczególności trasy Piła – Poznań – Kluczbork (linie nr 354 
i 272), dokończenia modernizacji linii kolejowych Wrocław – Poznań – Szczecin (linie nr 
272 i 351) oraz Poznań –Inowrocław (odcinek linii nr 353); 

• rozbudowy systemu transportu zbiorowego na obszarze Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Wszystkie postulaty, z wyłączeniem pierwszego, są nadal aktualne. W wyniku zakończonej  
w 2013 roku rewizji wytycznych dla sieci TEN-T7 ustalono jej nowy układ na terytorium państw 
członkowskich UE. Drogę nr 11 (docelowo S11) Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wlkp.  
– Tarnowskie Góry – A1 zaliczono do sieci kompleksowej TEN-T, tj. multimodalnej sieci transportowej 
o stosunkowo dużej gęstości, która zapewnia dostępność wszystkich regionów europejskich (w tym 
regionów peryferyjnych). W związku z tym, że droga nr 11 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym,  
a przez połączenie na północy regionu z drogą ekspresową S10 będzie istotnym elementem korytarza 
Transportowego Bałtyk – Adriatyk, przy kolejnej rewizji wytycznych dla sieci TEN-T należy podjąć 
starania w celu włączona jej, w szczególności odcinka Poznań – Piła, do sieci bazowej, tj. obejmującej 
połączenia o znaczeniu strategicznym dla europejskich i światowych przepływów transportowych. 

W konsekwencji rewizji sieci TEN-T dokonanej w 2013 roku obecnie do sieci kompleksowej na 
terytorium Wielkopolski zalicza się (z wyłączeniem odcinków sieci bazowej): 

• drogę nr 11 (docelowo S11) Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wlkp.  
– Tarnowskie Góry – A1; 

• drogę nr 5 (docelowo S5) A1 (Grudziądz) – Bydgoszcz – Poznań – Leszno – A8 (Wrocław); 

• drogę nr 10 (docelowo S10) A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – S7 (Płońsk); 

• linie kolejową nr 353 Poznań Wschód – Inowrocław – Skandawa; 

• linię kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew (jako ciąg pasażerski). 
Natomiast elementy sieci bazowej, będącej kluczową częścią sieci kompleksowej, obejmującej 

połączenia o znaczeniu strategicznym dla największych europejskich i światowych przepływów 
transportowych, to w Wielkopolsce: 

• droga A2 (Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Biała 
Podlaska – granica państwa (Mińsk); 

                                                                 
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. 
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• droga nr S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – A1 – Warszawa – Choroszcz (S19); 

• linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Poznań – Kunowice; 

• linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny; 

• linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny; 

• linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew (jako ciąg towarowy); 

• planowana linia kolei dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (tzw. „Y”) 
wraz z połączeniem w kierunku Berlina; 

• węzeł miejski Poznań; 

• Port Lotniczy Poznań-Ławica. 
Rozszerzenie sieci TEN-T na terenie Wielkopolski daje szansę pozyskania znacznych środków 

na jakościową i ilościową poprawę stanu i funkcjonalności całego systemu komunikacyjnego regionu. 
Sieć ta jest ważna dla województwa, bowiem spaja system regionalny z układem zewnętrznym, 
wpisując go w jednolity europejski obszar transportu. 
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Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 
 

KORYTARZE EUROPEJSKIE W PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

Wstęp 

Kształtowanie kierunków rozwoju systemów transportowych stanowi jeden z najważniejszych 
celów planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym. Potrzeba zapewnienia sprawnie 
funkcjonującego układu komunikacyjnego wynika z roli, jaką pełni on w stymulowaniu rozwoju całego 
województwa. Dobrze rozwinięta sieć dróg kołowych, kolejowych i wodnych, uzupełniona przez porty 
lotnicze i węzły transportowe, tworzy podstawę dla wzajemnych powiązań poszczególnych ośrodków 
i obszarów, warunkuje możliwość oddziaływania biegunów wzrostu na ich otoczenie oraz zapewnia 
dostępność województwa i poszczególnych jego części zarówno w skali regionalnej, jak i w relacjach 
krajowych i międzynarodowych. 

Szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski mają szlaki komunikacyjne wchodzące 
w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku sieć ta ma na celu zapewnienie 
niezakłóconego, bezpiecznego i zrównoważonego przepływu osób i towarów, zapewnienie 
dostępności i łączności wszystkich regionów Unii oraz przyczynienie się do dalszego rozwoju 
gospodarczego i konkurencyjności w perspektywie globalnej. Celem polityki Unii Europejskiej  
w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest ustanowienie wzajemnych połączeń i interoperacyjności 
pomiędzy krajowymi sieciami transportowymi w sposób zasobooszczędny i zrównoważony. 

Przyjmując kluczową rolę Transeuropejskiej Sieci Transportowej w stymulowaniu rozwoju 
regionu, szczególny przedmiot polityki przestrzennej Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
stanowi kształtowanie kierunków rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury komunikacyjnej 
wchodzącej w skład korytarzy transportowych. 

 

Planowanie przestrzenne na szczeblu regionalnym 

Podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na szczeblu regionalnym jest 
plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Dokument ten określa politykę przestrzenną, 
docelową strukturę regionu oraz działania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Plan 
województwa wypełnia poziom pośredni pomiędzy Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju (KPZK) a studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
stanowiąc, wspólnie ze strategią województwa, integralny element systemu planowania rozwoju 
regionu. Pełni on rolę koordynacyjną wobec wszystkich podejmowanych przedsięwzięć. Jednym  
z najważniejszych zadań planu województwa jest określenie elementów sieci osadniczej regionu i ich 
powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunków powiązań transgranicznych. 

Międzynarodowe uwarunkowania komunikacyjne, w tym przebiegające przez Wielkopolskę 
europejskie korytarze transportowe oraz korytarze sieci TEN-T, zostały uwzględnione w aktualnie 
obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, przyjętym 
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.  
W dokumencie tym wskazano istniejące i planowane przez Unię Europejską elementy sieci TEN-T, 
obejmujące wówczas autostradę A2, drogę ekspresową S5 na odcinku Poznań – Gniezno – Grudziądz 
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(A1), drogę ekspresową S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – autostrada A1 (Łódź), linię kolejową 3 
(Berlin) – Kunowice – Poznań – Warszawa – (Moskwa), linię kolejową 353 na odcinku Poznań – 
Gniezno – Inowrocław, linię kolejową 271 Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław, linię kolejową 351 
Poznań – Szczecin oraz Port Lotniczy Poznań – Ławica. 

W ustaleniach dokumentu zasygnalizowano potrzebę rozszerzenia korytarzy transportowych 
TEN-T, w tym weryfikację sieci na obszarze Wielkopolski m.in. poprzez propozycję przyjęcia nowego 
korytarza na odcinku Poznań – Wrocław jako kontynuację obowiązującego korytarza Grudziądz – 
Bydgoszcz – Poznań, czy rozszerzenie sieci o korytarz Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń, łączący 
północno-zachodnie rejony kraju z istniejącymi korytarzami środkowej i wschodniej Polski. Wskazano 
także nowy korytarz o przebiegu Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Kępno – Katowice, 
prowadzący przez trzy strategiczne regiony kraju, który obejmowałby drogę ekspresową S11 oraz linie 
kolejowe: nr 272 Poznań – Kluczbork, nr 354 Poznań – Piła i nr 405 Piła – Szczecinek. 

 

Nowe uwarunkowania prawne 

W 2013 roku określono nowe wytyczne dotyczące rozwoju Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej TEN-T. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013  
z dnia 11 grudnia 2013 roku wyznaczono sieć kompleksową i bazową dla poszczególnych rodzajów 
transportu. Ustanowiono także korytarze sieci bazowej TEN-T, których celem jest przede wszystkim 
bardziej efektywne jej wdrażanie i przyspieszenie prac nad projektami infrastrukturalnymi dla 
kluczowych elementów całej sieci.  

Celem wprowadzenia korytarzy jest koordynacja różnych projektów na szczeblu 
ponadnarodowym, które powinny przyczynić się do rozwoju infrastruktury sieci bazowej, zwłaszcza  
w zakresie rozwiązania problemu wąskich gardeł, intensyfikacji połączeń transgranicznych czy 
poprawy wydajności i zrównoważonego charakteru systemu transportowego. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami działania te powinny przyczynić się do poprawy spójności regionów Unii Europejskiej 
poprzez lepszą współpracę terytorialną. Korytarze sieci bazowej mają zostać wdrożone do 2030 roku. 
Na obszarze UE ustanowiono dziewięć korytarzy, z których dwa przebiegają przez Polskę: Korytarz 
Bałtyk – Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne – Bałtyk. 

Określenie nowego układu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, w tym korytarzy 
transportowych, stało się jedną z istotnych przesłanek do aktualizacji dokumentów planistycznych 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa. Przede wszystkim konieczne stało się uwzględnienie nowych powiązań 
międzynarodowych oraz określenie nowej polityki przestrzennej w zakresie kształtowania systemu 
komunikacyjnego regionu, wskazującej priorytetowe kierunki i działania w zakresie rozwoju 
poszczególnych sieci transportowych. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

W 2014 roku rozpoczęto prace nad sporządzeniem Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ (PZPWW) wraz z Planem zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – Poznański Obszar Metropolitalny 
(PZPPOM). Potrzeba opracowania nowego dokumentu wynikała z wprowadzonego w ostatnich latach 
modelu zarządzania rozwojem kraju, opartego na planowaniu strategicznym o zróżnicowanych 
horyzontach czasowych. Kluczowym elementem systemu stało się uspójnienie planowania społeczno-
gospodarczego z planowaniem przestrzennym, wyrażające się formułowaniem celów i kierunków 
rozwoju uwzględniających ich wymiar terytorialny. W efekcie pojawiły się nowe dokumenty 
strategiczne, programowe i planistyczne, których ustalenia wpłynęły na sposób kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego całego kraju i poszczególnych województw. Wśród nich wskazać 
należy przede wszystkim Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) oraz 
Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Dokumenty te 
wyznaczyły nowe cele polityki rozwoju kraju i regionu w perspektywie najbliższych lat, a także 
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określiły ramy dla planowania funkcjonalnego, delegując jednocześnie jego wdrożenie poprzez plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa.  

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego stanowić będzie 
dokument komplementarny i spójny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 
roku. Rolą dokumentu będzie przede wszystkim realizacja wymiaru terytorialnego strategicznych 
celów rozwoju województwa poprzez wskazanie przestrzennego rozmieszczenia obszarów realizacji 
celów strategicznych i operacyjnych, z uwzględnieniem aspektów ładu przestrzennego  
i zrównoważonego rozwoju.  

Celem planu województwa będzie określenie polityki przestrzennej, kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz obszarów realizacji zadań inwestycyjnych. Dokument ten 
będzie pełnił funkcję koordynacyjną poprzez integrację polityk przestrzennych szczebla krajowego  
i regionalnego oraz kierunków, działań i zadań wynikających ze strategii województwa, regionalnych 
programów sektorowych i zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych podmiotów. Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że ustalone w planie kierunki zagospodarowania przestrzennego, zasady 
zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym, stanowić będzie warunek uzgodnienia dokumentów planistycznych 
szczebla lokalnego. Tym samym plan województwa, jako podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 
przestrzennej samorządu województwa, poprzez wskazanie lokalizacji najważniejszych elementów 
tworzących układ transportowy regionu, służyć będzie przede wszystkim zapewnieniu warunków 
przestrzennych dla realizacji kluczowych inwestycji komunikacyjnych na obszarze Wielkopolski. 

 

Powiązania międzynarodowe 

W projekcie planu województwa szczególnie istotny nacisk położono na zagadnienia dotyczące 
uwarunkowań komunikacyjnych. Wśród istotnych potencjałów dla kształtowania rozwoju 
przestrzennego województwa wielkopolskiego wskazano korzystne położenie regionu w zasięgu 
głównych szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym.  

Przez obszar województwa przebiegają drogi kołowe objęte Umową europejską o głównych 
drogach ruchu międzynarodowego (AGR): E30 (A2) Cork – Londyn – Haga – Berlin – Warszawa  
– Mińsk – Moskwa – Omsk, E67 (S8) Helsinki − Tallin − Ryga − Kowno − Warszawa − Wrocław − Hradec 
Kralove − Praga i E261 (S5) Świecie – Poznań – Wrocław. Ponadto Wielkopolska leży na przecięciu 
głównych szlaków kolejowych objętych Umową europejską o głównych międzynarodowych liniach 
kolejowych (AGC): nr E20 (nr 3) Ostenda – Bruksela – Hanower – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk 
– Moskwa – Omsk – Irkuck – Władywostok – Pietropawłowsk i E59 (nr 271 i 351) Malmo/Ystad  
– Świnoujście/Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Spośród linii wskazanych w umowie 
AGC, linie kolejowe najważniejsze dla transportu multimodalnego to C-E20 (nr 3) Kunowice – Poznań 
– Warszawa – Terespol i C-E65 (nr 131) Gdynia – Gdańsk – Bydgoszcz – Katowice – Zebrzydowice, 
które zostały dodatkowo objęte Umową europejską o ważnych międzynarodowych liniach transportu 
kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Ważnym elementem systemu komunikacyjnego 
województwa jest także rzeka Noteć stanowiąca potencjał dla rozwoju sieci śródlądowych dróg 
wodnych. Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu 
międzynarodowym (AGN) wyznaczyło w północnej części regionu drogę wodną E70 (Warta, Noteć 
Dolna) Rotterdam – Enschede – Magdeburg – Berlin – Bydgoszcz – Elbląg – Kaliningrad – Kłajpeda. 

W projekcie planu województwa szczególną uwagę zwrócono na przebiegi elementów 
infrastruktury transportowej, które zostały włączone do Transeuropejskiej Sieci Transportowej  
(TEN-T). Do elementów sieci bazowej w Wielkopolsce zaliczono: linie kolejowe nr 3 (E20, C-E20), 131  
(C-E65), 271 (E59), 351 (E59), planowaną linię Kolei Dużych Prędkości (Warszawa – Łódź  
– Poznań/Wrocław), autostradę A2 (E30), drogę ekspresową S8 (E67), Port lotniczy Poznań – Ławica, 
terminal kolejowo-drogowy Poznań oraz węzeł miejski Poznań. Do sieci kompleksowej, oprócz 
elementów sieci bazowej, zaliczono: linię kolejową nr 353, planowaną linię Kolei Dużych Prędkości 
(Poznań – granica państwa) oraz drogi ekspresowe S5 (E261), S10, S11. 
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Ryc. 1. Międzynarodowe powiązania komunikacyjne 

 
Źródło: Opracowanie WBPP 2017 

 
Do szczególnie istotnych uwarunkowań komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym 

zaliczono położenie Wielkopolski na przecięciu dwóch korytarzy transportowych wyznaczonych  
w ramach sieci bazowej TEN-T. Są nimi:  

• Korytarz Bałtyk – Adriatyk prowadzący od portów w Gdańsku i Gdyni oraz  
w Szczecinie i Świnoujściu, przez Republikę Czeską, Słowację i Austrię do portów 
położonych nad Adriatykiem w Koprze, Trieście, Wenecji i Rawennie; 

• Korytarz Morze Północne – Bałtyk, rozciągający się od portów nad Morzem Północnym  
w Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie, Hamburgu i Bremie przez Polskę do portów 
państw bałtyckich w Kłajpedzie, Windawie, Rydze, Tallinie i Helsinkach. 

W granicach Wielkopolski Korytarz Bałtyk – Adriatyk tworzą linie kolejowe nr 271, 351 i 131, 
Port Lotniczy Poznań – Ławica oraz terminal kolejowo-drogowy Poznań, natomiast Korytarz Morze 
Północne – Bałtyk obejmuje linię kolejową nr 3, autostradę A2, Port Lotniczy Poznań-Ławica, terminal 
kolejowo-drogowy Poznań oraz odcinek przyszłej Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź – Poznań. 

 

Powiązania międzyregionalne 

Najważniejsze elementy zapewniające powiązania międzynarodowe Wielkopolski, pełnią 
również istotną rolę w relacjach międzyregionalnych. W projekcie Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ zwrócono uwagę na kluczową 
rolę dróg krajowych o najwyższej klasie technicznej: autostrady A2, stanowiącej najważniejszy ciąg 
komunikacyjny realizujący powiązania z województwem lubuskim i łódzkim, drogi ekspresowej S8 
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łączącej południowe krańce Wielkopolski z województwem dolnośląskim i województwem łódzkim 
oraz istniejące i realizowane odcinki drogi ekspresowej S5 zapewniające docelowe połączenia  
z województwem kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Istotnym problemem jest natomiast brak 
powiązań tej rangi z województwem zachodniopomorskim, pomorskim i opolskim. Pozostałe drogi 
krajowe i wojewódzkie zapewniają powiązania ze wszystkimi ościennymi regionami, jednak ze 
względu na istniejące parametry techniczne, posiadają ograniczoną przepustowość. 

Promienisty układ linii kolejowych rozchodzących się ze stolicy województwa zapewnia 
powiązania Wielkopolski z sąsiednimi regionami. Wśród najważniejszych wymienić należy magistralne 
linie kolejowe: nr 3 – z województwem lubuskim i łódzkim, nr 131 – z kujawsko-pomorskim i łódzkim, 
nr 271 – z dolnośląskim, nr 351 – poprzez województwo lubuskie z zachodniopomorskim. 
Uzupełnieniem linii magistralnych są pierwszorzędne linie kolejowe o znaczeniu państwowym, 
zapewniające połączenia Wielkopolski poprzez linie kolejowe: nr 14 – z województwem łódzkim, 
lubuskim i dolnośląskim, nr 18 – z kujawsko-pomorskim, nr 203 – z lubuskim, nr 272 – z opolskim,  
nr 353 – z kujawsko-pomorskim oraz nr 355 – z województwem dolnośląskim. 

Istniejący układ dróg wodnych zapewnia natomiast powiązania województwa wielkopolskiego 
z województwem lubuskim i kujawsko-pomorskim poprzez Noteć Dolną, Wartę i Kanał Ślesiński. 

 

Powiązania wewnątrzregionalne 

W planowaniu rozwoju przestrzennego województwa równie istotne znaczenie mają 
powiązania wewnątrzregionalne. Wskazać tu należy, że podstawowy układ komunikacyjny, którego 
celem jest zapewnienie dostępności Wielkopolski w skali kraju i Europy, pełni równie ważną rolę  
w obsłudze poszczególnych części województwa, przede wszystkim w relacjach ze stolicą regionu. 

Dokonana analiza uwarunkowań wewnętrznych wykazała stosunkowo wysoki poziom rozwoju 
sieci komunikacyjnych. Wielkopolskę cechuje dobrze rozwinięta sieć drogowa, w której nadrzędną 
rolę pełnią drogi krajowe i wojewódzkie, w tym przede wszystkim autostrada A2, odcinki dróg 
ekspresowych S5, S8, S10 i S11 oraz pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie. Istotny problem stanowi 
brak spójnej sieci dróg ekspresowych ważnych w połączeniach krajowych i międzynarodowych.  
W regionie jedyną całkowicie zrealizowana drogą ekspresową jest droga S8. Brakujące odcinki drogi 
S5 znajdują się obecnie w trakcie realizacji. Negatywny wpływ na przepustowość sieci drogowej 
województwa, szczególnie na kierunku północ-południe, ma przede wszystkim brak drogi S11, która 
zrealizowana została tylko w odcinkach stanowiących obwodnice wybranych miast. Aktualnie  
w Wielkopolsce nie są realizowane żadne odcinki drogi ekspresowej S10. Istotną barierą dla rozwoju 
województwa jest ponadto niewystarczająca w stosunku do potrzeb wzrastającego ruchu drogowego 
liczba obwodnic w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych. 
Intensyfikacja ruchu kołowego na obszarach miast i wsi prowadzi do powstawania kolizji i konfliktów 
nakładania się ruchu lokalnego na ruch tranzytowy. Układ drogowy województwa charakteryzuje się 
ponadprzeciętnym w skali kraju natężeniem ruchu drogowego, szczególnie w sąsiedztwie Poznania. 

Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową, obejmującą 9,8% ogólnej długości sieci 
kolejowej w całym kraju. W granicach województwa zelektryfikowanych jest 67% długości odcinków, 
w większości linii o znaczeniu państwowym (z wyjątkiem linii nr 203 i 403 oraz odcinka linii nr 14 
Krotoszyn – Głogów). Wśród odcinków o znaczeniu regionalnym zelektryfikowane są natomiast linie 
nr 354 i 405 oraz odcinki linii nr 181 (Herby Nowe – Kępno) i 281 (Oleśnica – Gniezno). Całkowita 
długość dwu- lub więcej torowych linii wynosi 61% długości całej sieci województwa. Dwa tory lub 
więcej posiadają wszystkie linie znaczenia państwowego (z wyjątkiem linii nr 403) oraz dwa odcinki 
linii o znaczeniu regionalnym nr 354 (Poznań – Oborniki i Dziembówko – Piła). Sieć kolejowa 
charakteryzuje się jednak znacznym stopniem dekapitalizacji szlaków kolejowych. Niskie parametry 
techniczne skutkują obniżeniem prędkości pociągów, a tym samym obniżają poziom konkurencyjności 
kolei w porównaniu z transportem samochodowym. Pozytywnym zjawiskiem jest systematyczna 
modernizacja wybranych odcinków linii kolejowych służąca zwiększeniu przepustowości linii, 
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poprawie dostępności kolei jako alternatywy dla innych rodzajów transportu oraz skracaniu czasu 
podróży i poprawie jakość przewozów. 

Niezwykle istotnym elementem systemu transportowego Wielkopolski jest międzynarodowy 
Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego obsługujący ruch pasażerski i towarowy  
w relacjach krajowych i międzynarodowych. Pod względem liczby odprawionych pasażerów, lotnisko 
zajmuje 7. miejsce w kraju przy możliwościach przepustowych na poziomie 3 mln pasażerów rocznie. 

W województwie wielkopolskim niewykorzystany pozostaje potencjał transportowy systemu 
śródlądowych dróg wodnych, który tworzą: Warta swobodnie płynąca (odcinek od Kanału 
Ślesińskiego do Lubonia klasy Ia i odcinek od Lubonia do granicy województwa klasy Ib), 
skanalizowana Noteć Dolna (klasy Ib), Kanał Ślesiński (klasy II) i porty w Krzyżu Wlkp., Czarnkowie, 
Ujściu, Koninie i Poznaniu. Najważniejszym szlakiem wodnym w Wielkopolsce jest rzeka Noteć, 
stanowiąca kluczowy odcinek drogi wodnej łączącej Odrę i Wisłę. Znikome znaczenie transportu 
wodnego w Wielkopolsce wynika ze złego stanu technicznego dróg wodnych i portów oraz niskich 
stanów wód wpływających niekorzystnie na rozwój tej gałęzi transportu. 

W ostatnich latach na obszarze Wielkopolski obserwuje się wzrost znaczenia transportu 
intermodalnego polegającego na wykorzystaniu jednej jednostki transportowej i przynajmniej dwóch 
różnych środków transportu. W województwie transport intermodalny realizowany jest w oparciu o 
komunikację drogową i kolejową z wykorzystaniem sześciu terminali intermodalnych: Gądki (gmina 
Kórnik), Kalisz, Poznań-Franowo, Poznań-Rudnicze, Swarzędz, Szamotuły. Ponadto na terenie 
Wielkopolski znajdują się dwa nieeksploatowane obecnie terminale posiadające niezbędną 
infrastrukturę dla obsługi intermodalnej: Kobylnica (gmina Swarzędz) i Poznań-Garbary. 

 

Model rozwoju przestrzennego województwa 

Przeprowadzona analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych pozwoliła na 
sfomułowanie modelu rozwoju przestrzennego, stanowiącego podstawę określenia celów polityki 
przestrzennej. Skonstruowano go na założeniach modelu rozwoju Wielkopolski do 2020 roku 
określonego w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. 
Model ten opiera się na koncepcji rozwoju dyfuzyjno-absorpcyjnego zakładającej wspieranie 
biegunów wzrostu, czyli obszarów o najwyższym potencjale społeczno-gospodarczym, które stanowić 
mają źródło czynników rozwoju, wraz z równoczesnym wzmacnianiem obszarów sąsiednich. W myśl 
przyjętych założeń województwo rozwijać się będzie w wyniku dyfuzji rozwoju biegunów wzrostu na 
otoczenie. Model rozwoju przestrzennego Wielkopolski określa podstawowe elementy sieci 
osadniczej, strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz główne powiązania, które stanowić będą 
determinanty rozwoju. Zgodnie z przyjętymi założeniami ich odpowiednie kształtowanie powinno 
zapewnić zrównoważony rozwój całego regionu. Osiągnięcie zakładanej formy organizacji przestrzeni 
możliwe będzie poprzez określenie odpowiedniej polityki przestrzennej oraz realizację wyznaczonych 
kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Szczególnie istotnym elementem modelu rozwoju przestrzennego są powiązania 
poszczególnych elementów systemu osadniczego, będące warunkiem wzajemnych oddziaływań 
pomiędzy ośrodkami. W przyjętej koncepcji określono powiązania o znaczeniu metropolitalnym 
miasta Poznania (powiązania sieciowe pomiędzy Poznaniem a metropoliami – Warszawą i Łodzią, 
Bydgoszczą, Toruniem i Trójmiastem, Szczecinem, Wrocławiem, Aglomeracją Górnośląską i Berlinem), 
powiązania o znaczeniu metropolitalnym sąsiednich ośrodków metropolitalnych (powiązania sieciowe 
Szczecina z Bydgoszczą oraz Wrocławia z Warszawą i Łodzią przebiegające przez obszar województwa 
wielkopolskiego) oraz pozostałe powiązania o znaczeniu ponadregionalnym (powiązania sieciowe 
pomiędzy Poznaniem a miastami wojewódzkimi oraz powiązania sieciowe pozostałych ośrodków 
miejskich o znaczeniu regionalnym i subregionalnym z największymi miastami kraju), a także 
powiązania o znaczeniu regionalnym (powiązania sieciowe między poszczególnymi ośrodkami 
miejskimi na obszarze województwa: metropolitalnym, regionalnym, subregionalnymi i lokalnymi). 
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W myśl przyjętych założeń podstawą procesów dyfuzji rozwoju biegunów wzrostu na ich 
otoczenie będzie m.in. dobrze rozwinięty system komunikacyjny. Spójność systemów transportowych 
stanowić będzie warunek konieczny dla dynamizowania rozwoju całego województwa, poprawy jego 
dostępności, konkurencyjności i atrakcyjności zarówno jako miejsca pracy czy zamieszkania, jak  
i przestrzeni inwestycyjnej. Polityka przestrzenna zostanie zatem skoncentrowana na poprawie 
powiązań wszystkich części województwa. 

 

Kształtowanie spójnego systemu komunikacyjnego województwa 

Dla realizacji modelu rozwoju przestrzennego regionu w projekcie Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ określono osiem celów polityki 
przestrzennej, spójnych z celami strategicznymi Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 
Wielkopolska 2020, dotyczących zróżnicowanych stref planowania przestrzennego na poziomie 
regionalnym. W zakresie zagadnień transportowych za główny cel działania samorządu obrano 
poprawę dostępności komunikacyjnej. Wśród priorytetów polityki przestrzennej wskazano przede 
wszystkim na konieczność budowy drogi ekspresowej S11, stanowiącej jedną z głównych osi 
komunikacyjnych regionu. Droga ta stanowić będzie kluczowy element sieci autostrad i dróg 
ekspresowych w Wielkopolsce, zapewniający powiązania peryferyjnych części regionu z jego stolicą. 
Jej realizacja w efekcie przyczyni się do poprawy spójności Wielkopolski i dostępności obszarów 
wymagających wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Ważnym priorytetem zagospodarowania 
przestrzennego jest także modernizacja linii kolejowych, a w efekcie wzrost znaczenia transportu 
szynowego i odciążenia sieci drogowej, szczególnie w otoczeniu największych miast województwa. 

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego będzie kształtowanie spójnego 
systemu komunikacyjnego województwa, obejmującego najważniejsze elementy układu drogowego, 
kolejowego, lotniczego i wodnego, które stanowić mają podstawę dla realizacji priorytetowych 
działań inwestycyjnych służących poprawie dostępności komunikacyjnej województwa. W projekcie 
dokumentu wskazano najważniejsze elementy układu komunikacyjnego, zapewniające powiązania  
o charakterze międzynarodowym, zlokalizowane w korytarzach transportowych, natomiast dla 
obsługi wewnętrznej regionu określono odrębną typologię powiązań komunikacyjnych: powiązania 
typu głównego (wyznaczone w nawiązaniu do korytarzy europejskich dla zapewnienia powiązań 
Poznania i miast o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym z innymi rejonami kraju) oraz 
powiązania typu uzupełniającego (wyznaczone dla zapewnienia relacji miast o znaczeniu regionalnym 
i ponadlokalnym Wielkopolski, a także z województwami sąsiednimi). Przyjęto także klasyfikację 
systemu powiązań kolejowych województwa określając system kolei międzyregionalnej (obsługujący 
powiązania regionu z największymi miastami w Polsce, obejmujący linie kolejowe o znaczeniu 
państwowym) i system kolei regionalnej (zapewniający obsługę województwa, linie kolejowe  
o znaczeniu regionalnym). Do głównych elementów systemu komunikacyjnego regionu zaliczono 
ponadto Port Lotniczy Poznań-Ławica oraz drogi wodne Noteci Dolnej, Warty i Kanału Ślesińskiego. 

Zgodnie z ustaleniami projektu planu województwa kształtowanie spójnego systemu 
komunikacyjnego regionu realizowane będzie poprzez rozwój i integrację poszczególnych elementów 
komunikacji drogowej i kolejowej, transportu wodnego i lotniczego oraz rozwój działalności 
logistycznej. Dla realizacji spójnego systemu komunikacyjnego określono szereg działań. 

W zakresie rozwoju komunikacji drogowej zwrócono przede wszystkim uwagę na konieczność 
zwiększenia dostępności sieci poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego układu drogowego,  
w tym w szczególności dróg ujętych w typie głównym i uzupełniającym powiązań komunikacyjnych,  
z możliwością zmiany przebiegu poszczególnych odcinków dróg, z uwzględnieniem istniejących 
uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, osadniczych, technicznych i ekonomicznych, realizację 
nowych dróg krajowych (w tym ekspresowych), przebudowę istniejących dróg krajowych, realizację 
obwodnic miejscowości czy realizację nowych dróg ponadlokalnych. Ważnym działaniem będzie także 
podwyższanie parametrów technicznych istniejącej sieci drogowej, w tym dostosowanie wybranych 
dróg krajowych i wojewódzkich do docelowych klas technicznych, dostosowanie dróg krajowych do 
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wymaganych nośności (w przypadku włączonych do Sieci TEN-T do nośności 11,5 t/oś), czy też 
likwidowanie jednopoziomowych skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi oraz realizacja skrzyżowań 
dwupoziomowych dróg z liniami kolejowymi objętymi umowami międzynarodowymi. 

 
Ryc. 2. System komunikacyjny województwa 

 
Źródło: Opracowanie WBPP 2017 

 
W zakresie rozwoju komunikacji kolejowej wskazano na potrzebę zwiększenia dostępności 

sieci kolejowej poprzez budowę nowych i modernizację istniejących stacji i przystanków kolejowych, 
rozbudowę Poznańskiego Węzła Kolejowego, realizowanie punktów przesiadkowych integrujących 
ruch kolejowy, tramwajowy, autobusowy i samochodowy, wykorzystanie w ruchu pasażerskim 
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istniejących linii oraz wznowienie ruchu kolejowego na nieczynnych liniach kolejowych, czy rozwój 
sytemu kolei metropolitalnej. Wśród istotnych działań wpisujących się w Transeuropejską Sieć 
Transportową TEN-T wskazać należy budowę nowego połączenia kolejowego dla obsługi Portu 
Lotniczego Poznań-Ławica oraz podniesienie rangi linii kolejowych nr 354 Poznań – Piła i nr 405 Piła  
– Ustka w celu wzmocnienia powiązań Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Zakłada się ponadto 
podniesienie standardów technicznych istniejących linii kolejowych, w tym przystosowanie linii 
towarowych wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T nr: 3, 131, 271, 351 do prędkości ≥100 km/h 
(dla pociągów towarowych), minimalnego dopuszczalnego nacisku osi 22,5 t oraz możliwości 
uruchomienia pociągów o długości 740 m oraz pełnie wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania 
Ruchem Kolejowym (ERTMS) na liniach sieci bazowej TEN-T. Kluczową inwestycją na obszarze 
Wielkopolski, włączoną do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T jest budowa nowej linii Kolei 
Dużych Prędkości w układzie tzw. „Y”, łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. 

W projekcie dokumentu określono ponadto działania w zakresie rozwoju transportu wodnego  
i lotniczego, w tym modernizację głównego, regionalnego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, 
umożliwiającą zwiększenie liczby operacji lotniczych w ruchu pasażerskim i towarowym  
z zapewnieniem powiązań drogowych i kolejowych. Wskazano również działania w zakresie rozwoju 
działalności logistycznej, w tym budowę sieci centrów logistycznych obsługujących transport 
intermodalny w relacjach międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Zakłada się wyznaczenie, 
skomunikowanie i wyposażanie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych, zwłaszcza  
w obrębie głównych węzłów transportowych, oraz rozwój transportu multimodalnego w oparciu  
o istniejącą i planowaną infrastrukturę, zwłaszcza w obrębie głównych węzłów transportowych 
(w szczególności Poznania, Konina, Wrześni, Piły, Kalisza i Ostrowa Wlkp. oraz Kępna i Krzyża Wlkp.). 

 

Węzeł miejski Poznań 

Głównym węzłem transportowym województwa jest Poznań, położony na przecięciu dwóch 
transeuropejskich korytarzy transportowych. W stolicy regionu zbiegają się najważniejsze dla obsługi 
województwa, a także posiadające znaczenie krajowe i międzynarodowe linie kolejowe (nr: 3, 271, 
351, 353) oraz drogi kołowe (A2, S5, S11). Funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy oraz liczne 
terminale przeładunkowe. 

Koncentracja poszczególnych elementów infrastruktury transportowej w Poznańskim Obszarze 
Metropolitalnym powoduje szereg problemów związanych z przepustowością sieci drogowej  
i kolejowej. Wynika ona przede wszystkim ze wzrastającego natężenia ruchu na szlakach 
tranzytowych i w ruchu lokalnym. Wśród wąskich gardeł wskazać należy m.in. brak trzeciego toru na 
linii kolejowej nr 3 pomiędzy stacjami Poznań Główny i Poznań Wschód, czy brak trzeciego pasa ruchu 
w ciągu autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny. Istotny problem 
stanowi także brak poszczególnych odcinków dróg stanowiących docelowy układ obwodowy miasta, 
szczególnie w północno-wschodniej części obszaru. 

Rozwiązanie zidentyfikowanych problemów komunikacyjnych centralnej części województwa 
wymaga wdrożenia szeregu działań. Zgodnie z projektem Planu zagospodarowania przestrzennego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (PZPPOM) zakłada się realizację pierścieniowo-
pasmowego modelu komunikacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami drogi kołowe oraz linie kolejowe  
o układzie pasmowym zapewnią dostępność Poznania w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Drogi kołowe o układzie pierścieniowym (ramy komunikacyjne i zewnętrzne pierścienie drogowe) 
oraz obwodnice kolejowe Poznania będą pełniły funkcję rozprowadzania ruchu w centrum oraz na 
terenach podmiejskich. System ram komunikacyjnych Poznania, w szczególności I i II rama, obsługuje 
Poznań w relacjach wewnątrzmiejskich (międzydzielnicowych). Zewnętrzne pierścienie drogowe 
stanowić będą natomiast kontynuację układu pierścieniowego na pozostałym obszarze.  
W powiązaniu z III ramą komunikacyjną, pierścienie zapewnią obsługę terenów w najbliższym 
otoczeniu miasta, jak i jednostek osadniczych położonych w promieniu około 20 km (Zewnętrzny 
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Pierścień Drogowy Bliskiego Zasięgu) i 40 km (Zewnętrzny Pierścień Drogowy Dalekiego Zasięgu) od 
centrum Poznania. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że model rozwoju Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego opiera się na założeniu preferencji systemów transportowych opartych na środkach 
transportu zbiorowego. Zakłada się budowę modelu zintegrowanego transportu zbiorowego 
opartego o kolej metropolitalną, gdzie sieć kolejowa organizacyjnie i przestrzennie powiązana będzie 
z innymi podsystemami komunikacji zbiorowej: podmiejską komunikacją autobusową, komunikacją 
miejską w Poznaniu w punktach przesiadkowych oraz z transportem indywidualnym w miejscach 
lokalizacji parkingów samochodowych Park&Ride. Szersze wykorzystanie transportu zbiorowego  
w obsłudze obszaru powinno przyczynić do ograniczenia natężenia ruchu generowanego przez 
transport indywidualny, a tym samym do poprawy funkcjonowania całego węzła miejskiego. 

 
Ryc. 3. Węzeł miejski Poznań 

 
Źródło: Opracowanie WBPP 2017 

 

Realizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Głównym celem projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego Wielkopolska 2020+ jest określenie polityki przestrzennej realizującej wymiar 
terytorialny celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 
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oraz określenie ram dla realizacji zadań inwestycyjnych określonych w Wielkopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. Polityka przestrzenna samorządu województwa na 
poziomie regionalnym w odniesieniu do rozwoju systemu transportowego polegać będzie na 
zabezpieczeniu możliwości realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Na uwagę zasługuje fakt, że ustalone w planie województwa poszczególne przedsięwzięcia 
dotyczące rozbudowy elementów układu komunikacyjnego, jako inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym, stanowić będą podstawę dla ich umieszczenia w dokumentach 
planistycznych szczebla lokalnego. Realizacja planu województwa na poziomie gminnym polegać 
będzie zatem na sukcesywnym dostosowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym wprowadzaniu inwestycji celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym. Wskazać należy, że uwzględnienie wszystkich inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym stanowić będzie warunek niezbędny do stwierdzenia zgodności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządu województwa. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ze względu na skalę opracowania dokumentu, 
przebiegi poszczególnych inwestycji mają charakter orientacyjny, wskazany poprzez określenie 
punktów, które inwestycje mają połączyć. Tym samym nie stanowią one ustaleń wiążących w zakresie 
szczegółowej lokalizacji działań w przestrzeni. Lokalizacje elementów wymagają doprecyzowania na 
etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Podsumowanie 

Określanie celów i kierunków rozwoju województwa wielkopolskiego stanowi podstawę 
wszystkich dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych przyjmowanych na poziomie 
regionalnym. Szczególnie istotne znaczenie mają działania dotyczące rozwoju systemów 
transportowych, których sprawność funkcjonowania warunkuje możliwość oddziaływania 
największych ośrodków miejskich na ich otoczenie oraz decyduje o dostępności województwa  
i poszczególnych jego części w relacjach wewnątrzregionalnych, krajowych i międzynarodowych. 

Korzystne położenie Wielkopolski na przecięciu korytarzy transportowych stwarza z jednej 
strony szanse na stymulowanie rozwoju regionu, a z drugiej strony powoduje konieczność 
dostosowania istniejącej infrastruktury komunikacyjnej do wymagań Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej TEN-T. Zadaniem Samorządu Województwa jest zatem podejmowanie działań na rzecz 
realizacji poszczególnych inwestycji niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania wszystkich 
systemów transportowych, ale przede wszystkim zagwarantowanie możliwości ich realizacji. 

Podstawowym narzędziem umożliwiającym określenie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych 
jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Sukcesywna realizacja dokumentu na 
poziomie lokalnym poprzez wprowadzanie jego ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapewni dostępność i spójność komunikacyjną Wielkopolski. Spójny system 
komunikacyjny województwa przyczyni się do efektywnego wykorzystania potencjałów rozwojowych 
na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służącego poprawie jakości życia mieszkańców  
w warunkach zrównoważonego rozwoju, stanowiącego cel generalny rozwoju regionu. 
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WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM 
OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 I PLAN 
TRANSPORTOWY DLA WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO JAKO PRZYKŁADY 
INSTRUMENTÓW REALIZACJI POLITYKI 
TRANSPORTOWEJ SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
W województwie wielkopolskim w ostatnich latach dokonano znacznych inwestycji w zakresie 

rozwoju infrastruktury transportowej. Nadal jednak występują w tym zakresie znaczne potrzeby 
inwestycyjne, a inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej charakteryzują się znaczną 
kosztochłonnością. W związku z niniejszym konieczność kontynuacji wsparcia tego obszaru środkami 
funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 jest jak najbardziej uzasadniona. 

Jednym z najistotniejszych instrumentów realizacji polityki rozwoju województwa 
wielkopolskiego, określonym w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020 (SRWW), jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+). WRPO 2014+ jest jednym z programów służących realizacji Umowy Partnerstwa – 
dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w perspektywie  
2014-2020. Głównym celem WRPO 2014+ jest „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. 

Całkowita kwota dofinansowania programu wynosi 2 450 206 417 EUR, w tym 1 760 975 177 
EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 689 231 240 EUR w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z całości środków WRPO 2014+ 16,9% (414 mln EUR) 
przeznaczono na realizację działań w ramach Osi Priorytetowej 5. „Transport”. Stanowi to drugą po 
Osi 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” alokację wśród wszystkich priorytetów programu. 
Do tego należy dodać kwotę przeznaczoną na wsparcie miejskiego transportu niskoemisyjnego  
w ramach Osi 3 „Energia” – 205,6 mln EUR. Łączne wsparcie obszaru transportu w WRPO 2014+ może 
wynieść 619,6 mln EUR (tj. prawie 25,3% całej alokacji i ponad 35% alokacji EFRR w Programie),  
z czego aż 65% dotyczy transportów zbiorowego, kolejowego oraz miejskiego. Porównując alokację 
WRPO 2014+ w obszarze transportu z alokacją w tym obszarze w ramach WRPO 2007-2013, można 
stwierdzić, że w obecnym programie regionalnym na działania z zakresu infrastruktury transportowej 
i transportu miejskiego przeznaczono kwotę zdecydowanie większą (o 196,6 mln EUR). 

WRPO 2014+ nie jest prostą kontynuacją interwencji objętej regionalnym programem 
operacyjnym dla Wielkopolski w perspektywie finansowej 2007-2013. Jej zakres wynika przede 
wszystkim z przyjętych w ramach polityki spójności dla perspektywy 2014-2020 priorytetów 
rozwojowych Unii Europejskiej, uwarunkowań krajowych oraz celów rozwojowych określonych  
w strategii rozwoju województwa. Na poziomie wspólnotowym głównym dokumentem określającym 
wizję rozwoju UE jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu Europa 2020 (Strategia Europa 2020). Strategia ta zobowiązuje Polskę do 
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realizacji celów określonych na poziomie UE, w tym celów w zakresie transportu (m.in. stworzenie 
inteligentnej, zmodernizowanej i w pełni połączonej infrastruktury transportowej, zapewnienie 
skoordynowanej realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskiej sieci 
transportowej TEN-T, koncentrację na transporcie w miastach, źródłach zagęszczenia ruchu i emisji). 

Komisja Europejska w pakiecie legislacyjnym dla funduszy na perspektywę 2014-2020 określiła 
zakres możliwej interwencji środkami funduszy, formułując 11 celów tematycznych (CT), a wśród nich 
jeden dotyczący transportu. Wprowadzono zakresy możliwej interwencji w poszczególnych celach 
tematycznych przez sformułowanie tzw. Priorytetów Inwestycyjnych, w ramach których mogą być 
wspierane przedsięwzięcia transportowe z określonej dziedziny transportu. Generalnie w ramach celu 
tematycznego dotyczącego transportu CT 7 „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” jako priorytet 
wspólnotowy w zakresie przedsięwzięć transportowych na poziomie krajowym uznano wsparcie 
inwestycji mających na celu poprawę stanu powiązań transportowych (drogowych i kolejowych) 
między wszystkimi głównymi miastami Polski w sieci TEN-T oraz inwestycji zwiększających dostępność 
transportową przez łączenie węzłów komunikacyjnych z siecią TEN-T (głównie w odniesieniu do 
łączenia z siecią TEN-T węzłów drugo- i trzeciorzędnych). Ukierunkowaniu interwencji funduszy na 
realizację tego celu służą pewne ograniczenia wprowadzone zarówno przez Komisję Europejską, jak  
i władze krajowe w zakresie programowania wsparcia transportu środkami unijnymi. Przede 
wszystkim wprowadzono preferencje dotyczące transportu kolejowego. Inne ograniczenia polegają 
na preferowaniu wsparcia inwestycji transportowych mających na celu włączenie obszarów do sieci 
transportowych wyższego rzędu, np. wsparcie dróg wojewódzkich, czy nawet lokalnych, uzależniono 
od tego, czy łączą się one z systemem dróg krajowych lub siecią TEN-T albo wypełniają luki w sieci 
dróg między ośrodkami miejskimi. 

W ramach prac nad przygotowaniem WRPO 2014+ dokonano diagnozy wyzwań, potrzeb  
i potencjałów obszarów w zakresie możliwym do objęcia interwencją programu. Stwierdzono, że 
sytuację wyjściową Wielkopolski w obszarze transportu drogowego i kolejowego oraz miejskiego 
transportu zbiorowego charakteryzują: 

• korzystne położenie regionu wobec europejskich i krajowych powiązań komunikacyjnych; 

• autostrada A2 jako czynnik rozwojowy dla centralnej części regionu; 

• niedostateczne skomunikowanie północnych i południowych krańców Wielkopolski; 

• oddalenie wielu obszarów województwa od ośrodków wzrostu; 

• zły stan techniczny części dróg – najlepszy na drogach krajowych, gorszy na 
wojewódzkich, najgorszy na lokalnych, co jest przyczyną marginalizacji znacznej części 
obszaru województwa; 

• wzrastające obciążenie dróg ruchem; 

• brak obwodnic oraz niewystarczająca liczba obiektów mostowych; 

• niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• niezadowalający transport zbiorowy i pogarszające się warunki komunikacyjne  
w miastach; 

• rozwinięta sieć kolejowa, ale zły stan techniczny i pogłębiająca się dekapitalizacja 
znacznej jej części; 

• niewystarczająca ilość i jakość taboru kolejowego niezbędnego do obsługi przewozów 
regionalnych, szczególnie aglomeracyjnych; 

• zwiększająca się emisja do atmosfery zanieczyszczeń ze środków transportu; 

• zły stan infrastruktury dworcowej; 

• niewystarczająca liczba i jakość systemów sterowania ruchem i informacji, systemów 
integracji różnych rodzajów transportu, centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, 
parkingów Park&Ride, zmniejszających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Uwzględniając zdiagnozowaną sytuację wyjściową zidentyfikowano problemy, które stanowią 
najistotniejsze wyzwania stojące przed regionem w transporcie. Te wyzwania to przede wszystkim: 
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• rozbudowa układu drogowego, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu w celu 
poprawy dostępności wewnątrzregionalnej, a także do krajowego i europejskiego 
systemu komunikacji drogowej; 

• wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszarów zmarginalizowanych z obszarami 
węzłowymi, dla ich włączenia w regionalny układ powiązań transportowych  
z systemami krajowym i europejskim, jako szansa rozwojowa dla tych obszarów; 

• zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez inwestycje infrastrukturalne 
na regionalnych liniach kolejowych, modernizację infrastruktury dworcowej, zakup 
jednostek taboru kolejowego oraz inwestycje w zaplecze techniczne dla przewozów 
regionalnych; 

• integracja komunikacji w obszarze aglomeracji poznańskiej; 

• restrukturyzacja i rozwój niskoemisyjnego miejskiego transportu zbiorowego oraz 
ograniczanie ruchu w centrach miast. 

Ponadto w SRWW zidentyfikowano m.in. czynniki kształtujące różnice występujące na 
poszczególnych terytoriach regionu. Wśród nich do najistotniejszych należy dostępność 
komunikacyjna, w tym odległość od Poznania. Obszary o najniższej dostępności transportowej do 
ośrodka wojewódzkiego (Poznania) zostały wskazane w SRWW jako jedna z kategorii obszarów 
problemowych w skali regionalnej. 

Jednym z najistotniejszych wyzwań dla rozwoju całej Wielkopolski jest włączenie regionu  
w system krajowych i europejskich powiązań transportowych, co w praktyce warunkuje dalszy rozwój 
i integrację regionu ze wspólnotą europejską. To wyzwanie stanowiło jeden z motywów przewodnich 
określenia pola interwencji WRPO 2014+ w zakresie transportu. Zaprojektowane działania w zakresie 
wsparcia infrastruktury transportowej są w maksymalnie możliwym zakresie odpowiedzią na to 
wyzwanie. Wspierane elementy infrastruktury transportowej, drogowej i kolejowej stanowią 
bezpośrednie bądź pośrednie połączenia obszarów Wielkopolski z sieciami krajowymi i TEN-T, 
wzmacniające także powiązania Wielkopolski z przebiegającymi przez terytorium regionu dwoma 
korytarzami sieci bazowej TEN-T: Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk. 

Mając na uwadze wskazane wyżej czynniki, uwarunkowania programowe, warunki wstępne,  
a także uwzględniając cele rozwojowe określone w SRWW oraz zidentyfikowane w opracowanej na 
potrzeby WRPO 2014+ diagnozie wyzwania, potrzeby i potencjały dotyczące obszaru transportu, 
zaproponowano w tym zakresie pole interwencji Programu skoncentrowane na wsparciu działań  
w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych (PI). 

 
Wsparcie inwestycji drogowych w ramach PI 7b „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 
łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi” 

Realizacja powyższego Priorytetu Inwestycyjnego pozwoli na poprawę dostępności 
wewnątrzregionalnej, a także dostępności regionu do krajowego i europejskiego systemu komunikacji 
drogowej, szczególnie przez wzmocnienie powiązań z siecią TEN-T. Przyczyni się także do zmniejszenia 
różnic wewnątrzregionalnych, silnie zaznaczających się w przestrzeni Wielkopolski. Cel szczegółowy 
tego PI, jakim jest poprawa warunków transportu drogowego, jest realizowany przez budowę, 
przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich oraz dróg lokalnych (powiatowych i gminnych), 
wiążących regionalny układ transportowy w całość, w tym włączający go do sieci TEN-T, a także 
likwidujących tzw. wąskie gardła oraz wyprowadzających ruch tranzytowy z miast. Wspierane mogą 
być inwestycje usprawniające połączenia między ośrodkami społeczno-gospodarczymi, w tym 
aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych czy 
zapewniających konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych. Możliwe jest także wsparcie 
inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach,  
z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych. Przez budowę obwodnic wspierane są także 
inwestycje mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych poszczególnych miejscowości. 
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Wiele obszarów województwa znajduje się w dużym oddaleniu od regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych ośrodków wzrostu. Mają ograniczone możliwości korzystania  
z pozytywnych czynników rozwojowych, generowanych przez te ośrodki. Wzmocnienie powiązań 
komunikacyjnych takich obszarów z obszarami węzłowymi i włączenie ich w ten sposób w regionalny 
układ powiązań transportowych, powiązany z systemami krajowym i europejskim, może wzmocnić 
szanse rozwojowe obszarów zmarginalizowanych. Dla realizacji tych zamierzeń przewidziano dwa 
podstawowe typy przedsięwzięć: 

• budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich oraz lokalnych, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa  
i przepustowości ruchu na tych drogach; 

• budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg (obiekty 
mostowe, wiadukty, estakady, tunele drogowe i inne). 

W zakresie dróg wojewódzkich, w celu zapewnienia dostępności transportowej, możliwe jest 
wsparcie inwestycji w zakresie pozwalającym na ich włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci 
TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi oraz innymi miastami, 
zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast, 
pełniących ważne funkcje na lokalnych rynkach pracy. Natomiast inwestycje w drogi lokalne (gminne  
i powiatowe) są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, 
portami lotniczymi, terminalami towarowymi oraz centrami lub platformami logistycznymi, bądź 
terenami inwestycyjnymi. 

Przewiduje się, że efektem inwestycji podjętych w ramach tego PI będzie powstanie 24 km 
nowych dróg oraz przebudowa lub modernizacja 256 km dróg istniejących. 

 
Wsparcie inwestycji kolejowych w ramach PI 7d „Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej 
jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu” 

Realizacja Priorytetu Inwestycyjnego przyczyni się do promowania transportu kolejowego  
w Wielkopolsce, a także do polepszenia łączności z siecią TEN-T. Efektem będzie poprawa warunków 
podróżowania na najbardziej zdekapitalizowanych odcinkach regionalnych linii kolejowych. Przyczyni 
się to do zwiększenia mobilności mieszkańców poszczególnych obszarów regionu, mieszkających  
w zasięgu przebudowanej infrastruktury kolejowej. Pozwoli na osłabienie negatywnie wpływających 
na wewnętrzną spójność regionu skutków znacznej rozciągłości południkowej terytorium 
Wielkopolski. Przyczyni się także do polepszenia mieszkańcom województwa możliwości dojazdów do 
pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych. 

Cel szczegółowy tego PI, jakim jest poprawa warunków dla transportu kolejowego, jest 
realizowany m.in. przez prace o charakterze modernizacyjnym, rehabilitacyjnym i rewitalizacyjnym,  
a także rozbudowę linii kolejowych poza siecią TEN-T, mających znaczenie dla systemu przewozów 
regionalnych w województwie, zakup i modernizację jednostek taboru kolejowego dla regionalnych 
przewozów pasażerskich oraz budowę, modernizację, rehabilitację kolejowej infrastruktury 
dworcowej poza siecią TEN-T. W zakresie infrastruktury kolejowej przewiduje się realizację projektów 
mających istotne znaczenie dla systemu przewozów regionalnych, przyczyniających się do 
zwiększenia mobilności mieszkańców województwa oraz poprawy warunków podróżowania. 

Dla realizacji tych zamierzeń przewidziano następujące typy przedsięwzięć: 

• prace o charakterze modernizacyjnym na liniach kolejowych mających znaczenie dla 
systemu przewozów regionalnych w województwie, a także ich rozbudowa; 

• zakup i modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów 
pasażerskich; 

• budowa, modernizacja, rehabilitacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków 
kolejowych; 

• budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru. 
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Przewiduje się, że efektem inwestycji w ramach tego PI będzie m.in. 92 km przebudowanych 
lub zmodernizowanych linii kolejowych, 16 zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 
kolejowego, 10 zmodernizowanych dworców kolejowych. 

 
Wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach PI 4e „Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich,  
w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu” 

Rozwój niskoemisyjnego miejskiego transportu zbiorowego w miastach regionu uznano za 
jedno z istotnych wyzwań, które wymaga wsparcia w ramach tego PI. Promowanie czystego 
transportu miejskiego, to także wyjście naprzeciw problemowi miast, jakim staje się nadmierne 
zatłoczenie szlaków komunikacyjnych zarówno wewnątrz nich, jak i szlaków do nich prowadzących. 

Głównym efektem PI realizowanego przez wsparcie niskoemisyjnego i efektywnego 
energetycznie transportu miejskiego będzie zwiększenie liczby osób korzystających z tego rodzaju 
transportu, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska. 
Rezultatem takich działań, jak budowa i przebudowa miejskiej infrastruktury komunikacyjnej, 
realizacja projektów wspierających integrację transportu zbiorowego z indywidualnym (np. budowa 
parkingów Park&Ride i Bike&Ride, centrów przesiadkowych), budowa ścieżek rowerowych, budowa 
systemów sterowania ruchem i innych, będzie ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast,  
a przez to ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Dla realizacji tych zamierzeń przewidziano następujące typy przedsięwzięć: 

• zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz budowę/przebudowę 
infrastruktury transportu publicznego; 

• budowa i przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczania ruchu drogowego  
w centrach miast; 

• projekty z zakresu transportu zbiorowego wspierające integrację z transportem 
indywidualnym; 

• drogi dla rowerów łączące miasta i ich obszary funkcjonalne; 

• montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego; 

• działania informacyjno-promocyjne. 
Przewiduje się, że efektem inwestycji w ramach tego PI będzie m.in. 40 wybudowanych 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 30 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego  
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej, 148 km powstałych ścieżek rowerowych, 
3 zainstalowane inteligentne systemy transportowe. 

 
Wsparcie inwestycji drogowych w ramach PI 9b „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej  
i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich” 

Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej mogą być także wspierane w ramach PI 9b 
„Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich”. Takie wsparcie może dotyczyć budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu 
dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych, ale jest możliwe 
jedynie pod warunkiem, że takie inwestycje będą elementem kompleksowych programów 
rewitalizacji i przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji 
rewitalizowanych obszarów. 

 

Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 
Komisja Europejska wprowadziła konieczność spełnienia przez państwa członkowskie i regiony 

wymogów warunkowości ex-ante, czyli zapewnienia określonych warunków wyjściowych 
umożliwiających efektywną realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich. 
Uruchomienie finansowania przez fundusze programów operacyjnych w poszczególnych obszarach 
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tematycznych uzależniono od spełnienia określonych warunków i kryteriów. W obszarze transportu  
w WRPO 2014+ miały zastosowanie dwa warunki wstępne, dotyczące istnienia kompleksowego planu 
lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych (z uwzględnieniem transportu 
publicznego na szczeblach regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury  
i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T, oraz istnienia w tym dokumencie części 
dotyczącej rozwoju kolei. Warunki te nie były spełnione w momencie przyjęcia WRPO 2014+ przez 
Komisję Europejską, w związku z czym został przygotowany Plan działań Województwa 
Wielkopolskiego (Action Plan) w celu wypełnienia warunków wstępnych dotyczących transportu.  
W Planie określono, że dokumentem spełniającym ww. warunki będzie Plan transportowy dla 
Województwa Wielkopolskiego. Ujęto w nim uproszczoną, ogólną analizę potrzeb transportowych 
województwa oraz, w celu usprawnienia wdrożenia projektów transportowych, przedstawiono 
podstawowe informacje o planowanych inwestycjach wraz z zasadniczymi etapami ich realizacji. 

Warunki ex-ante dotyczące transportu w ramach WRPO 2014+ zostały spełnione wraz  
z uchwaleniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Planu transportowego, co nastąpiło  
4 sierpnia 2016 roku, i po akceptacji przez Komisję Europejską 21 września 2016 roku. Plan 
transportowy dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku jako dokument 
wypełniający warunki ex-ante w zakresie transportu, stał się podstawowym dokumentem 
wyznaczającym ramowe warunki dla wsparcia przedsięwzięć transportowych w zakresie 5. Osi 
Priorytetowej WRPO 2014+ „Transport”. 

Plan jest pewnego rodzaju uszczegółowieniem celów sformułowanych dla zakresu interwencji 
WRPO 2014+, koncentrujących się na poprawie warunków dla transportów drogowego i kolejowego 
przez zwiększenie spójności i wydajności, poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości 
regionalnych układów drogowego i kolejowego. Określa zasady wyboru projektów na drogach 
wojewódzkich i lokalnych oraz projektów kolejowych, a także dla infrastruktury dworcowej. Zawiera 
także listy przedsięwzięć na drogach wojewódzkich i przewidzianych do realizacji w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz projektów kolejowych przewidywanych do realizacji  
w perspektywie 2014-2020. 

Wielkopolska, ze względu na swoje położenie geograficzne, jest przestrzenią tranzytu 
pasażerów i towarów szczególnie w europejskich korytarzach w kierunkach wschód-zachód oraz 
północ-południe. Kluczową kwestią jest to, by region nie był tyko przestrzenią tranzytową, lecz w jak 
największym stopniu wpisywał się w jednolity europejski system transportu i wymiany towarów,  
a przez to w europejską przestrzeń gospodarczą. W Planie transportowym określono wizję systemu 
transportowego Wielkopolski. Jest ona następująca: „W perspektywie 2020+ system transportowy 
Wielkopolski oparty będzie na infrastrukturze spójnej, wydajnej, bezpiecznej, o zadowalającej 
przepustowości, zharmonizowanej z europejskim i krajowym obszarem transportu”. Dla odniesienia 
sformułowanej wizji systemu transportowego Wielkopolski do przestrzeni, kluczowe było 
skonstruowanie docelowych, oczekiwanych modeli sieci drogowej i kolejowej po 2020 roku. Modele 
ujęte w Planie stanowiły punkt wyjścia do formułowania priorytetów, celów, pożądanych kierunków 
inwestowania, a w ostateczności do wyboru niezbędnych inwestycji. Istotą tych przestrzennych 
modeli jest to, iż opierają się one na ukształtowanej historycznie sieci i uwzględniają powiązania 
funkcjonalne Wielkopolski o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, wymagające dostosowania, 
czyli wzmacniania i rozbudowy, wyróżniają poszczególne elementy systemu oraz nadają im 
odpowiednią rangę i znaczenie w obsłudze komunikacyjnej Wielkopolski oraz całego kraju, wpisując 
się w jednolity europejski obszar transportu. 

Sformułowane modele określają rangi powiązań komunikacyjnych, które definiują ich rolę  
w powiązaniach o charakterze relacyjnym między najważniejszymi elementami układu sieci 
komunikacyjnych w kraju i Europie. Wyróżniono 4 rangi powiązań: 

• drogi i linie kolejowe o randze połączeń międzynarodowych – ściśle nawiązujące do sieci 
TEN-T, która obejmuje na obszarze Wielkopolski autostradę A2 (E30), drogi ekspresowe 
S8 (E67), S5 (E261), S10, S11, linie kolejowe nr: 3, 131, 271, 351, 353, planowaną linię 
kolejową dużych prędkości (tzw. „Y”), lotnisko Ławica oraz węzeł miejski Poznań; 
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• połączenia drogowe i kolejowe o randze krajowej – uzupełniające połączenia o znaczeniu 
międzynarodowym, stanowiące powiązania transwojewódzkie na obszarze zachodniej 
części kraju, a także zapewniające sprawną komunikację Wielkopolski z pozostałymi 
częściami kraju, w tym szczególnie z miastami o charakterze metropolitalnym; 

• drogi i linie kolejowe o randze regionalnej – uzupełniające sieć połączeń o charakterze 
międzynarodowym i krajowym, zapewniając powiązania ośrodków: metropolitalnego, 
regionalnego i subregionalnych z ośrodkami ponadlokalnymi (miasta powiatowe); 

• drogi i linie kolejowe o randze ponadlokalnej –  uzupełniające model gwarantując jego 
wewnętrzną spójność, dzięki czemu wszystkie obszary województwa mają zapewnioną 
korzystną dostępność do ośrodków administracyjnych regionu. 

 
Ryc. 1. Docelowy model przestrzenny sieci drogowej 2020+ 

 
Źródło: Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 

 
Modele przestrzenne, oprócz rang dróg, opisanych wyżej, definiują także typ wewnętrznych 

powiązań komunikacyjnych dla obsługi regionu, dzieląc drogi i linie kolejowe na powiązania  
o charakterach głównym i uzupełniającym. Wyróżniono następujące typy powiązań: 

• powiązania typu głównego – nawiązują do sieci dróg TEN-T i zapewniające powiązanie 
głównych ośrodków miejskich regionu. W grupie tej są drogi rangi międzynarodowej  
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i krajowej (z wyjątkiem dróg nr 22, 39 i 83 oraz linii kolejowej nr 403), a także wybrane 
drogi rangi regionalnej, które stanowią najważniejsze szklaki komunikacyjne obsługujące 
północną i południowo-zachodnią część regionu. Szczególną ich koncentrację, ze względu 
na potencjał demograficzny oraz natężenie ruchu, wskazano też w Poznańskim Obszarze 
Metropolitalnym; 

• powiązania typu uzupełniającego – relacje łączące miasta w województwie między sobą, 
poza powiązaniami głównymi. Ten typ powiązań obejmuje większość dróg o randze 
regionalnej, które stanowiąc odwzorowanie bezpośrednich relacji o charakterze lokalnym 
uzupełniają sieć dróg typu głównego. Mają one fundamentalne znaczenie dla 
równomiernej dostępności komunikacyjnej w każdej części regionu, szczególnie  
w relacjach wewnątrzpowiatowych, na obszarach o specyficznych uwarunkowaniach 
geograficznych (np. Puszcza Notecka) oraz obszarach peryferyjnych; 

• powiązania typu podstawowego – pozostałe drogi, nie ujęte w klasyfikacji wewnętrznych 
powiązań komunikacyjnych regionu, które ze względu na ponadlokalną rangę stanowią 
uzupełnienie i rozwinięcie modelu w wymiarze lokalnym, szczególnie istotnym  
na obszarach peryferyjnych regionu. 

 
Ryc. 2. Docelowy model przestrzenny sieci kolejowej 2020+ 

 
Źródło: Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku 
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Celem głównym Planu transportowego jest cel generalny Strategii rozwoju województwa, 
który brzmi: „Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności 
województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. 
Celami szczegółowymi i kierunkami interwencji Planu są: 

• Cel szczegółowy 1. Zwiększenie spójności: 

− Wzmocnienie powiązanie z siecią TEN-T i systemem krajowym; 

− Zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej; 

− Wzrost powiązań międzygałęziowych. 

• Cel szczegółowy 2. Zwiększenie wydajności: 

− Dostosowanie do potrzeb wymiany gospodarczej; 

− Wzmocnienie powiązań z rynkiem pracy; 

− Lepsze wykorzystanie na rzecz dostępności do usług. 

• Cel szczegółowy 3. Poprawa bezpieczeństwa: 

− Ograniczenie wypadków; 

− Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

• Cel szczegółowy 4. Zwiększenie przepustowości: 

− Poprawa parametrów technicznych (nośność, szerokość, liczba pasów ruchu lub 
jezdni); 

− Ograniczanie liczby „wąskich gardeł” (mosty, obwodnice miast). 
Plan transportowy zawiera także: 

• zestawienie inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich zarządzanych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego oraz przez miasta na prawach powiatu, przygotowane 
zgodnie z przyjętymi kryteriami, którymi były: 

− dostępność komunikacyjna; 

− koszt inwestycji na 1 km; 

− rozwój gospodarczy regionu; 

− średnie dobowe natężenie ruchu; 

− połączenie z innymi drogami wojewódzkim lub z drogami wyższej kategorii; 

− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− stan techniczny (wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni). 

• zestawienie dróg wojewódzkich realizowanych w ramach ZIT. 

• określenie najważniejszych kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym odnośnie 
dróg lokalnych, które sformułowano w następujący sposób: 

− droga stanowi połączenie z siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (kryterium dopuszczające, 
podstawowe); 

− rozwój gospodarczy regionu; 

− średnie dobowe natężenie ruchu; 

− średnie dobowe natężenie ruchu ciężarowego; 

− brak alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego; 

− kontynuacja ciągu drogowego; 

− połączenie z drogami wyższej kategorii; 

− zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− dostępność komunikacyjna do ośrodka wojewódzkiego. 

• kryteria dopuszczające, na podstawie których wytypowane zostały linie kolejowe, na 
których w pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie, bądź kontynuacja działań  
w celu ich modernizacji, a mianowicie: 

− znaczenie linii kolejowej; 

− planowane wsparcie z poziomu krajowego; 
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− linia kolejowa z priorytetem ruchu pasażerskiego; 

− bezpośrednie połączenie z metropolią poznańską. 

• podstawowe założenia dotyczące zaplecza technicznego Spółki Koleje Wielkopolskie: 

− lokalizacja na końcach ramion obsługi poszczególnych linii; 

− koncentracja działalności serwisowej; 

− usytuowanie punktów utrzymania na terenie własnych nieruchomości; 

− wykonywanie zadań własnych dla 100% posiadanego taboru w przyjętych zakresach 
poziomów utrzymania z opcją otwarcia się na rynek zewnętrzny. 

• kryteria dla wyboru projektów w zakresie infrastruktury dworcowej: 

− projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami (kryterium dopuszczające); 

− poprawy efektywności transportu; 

− poprawy dostępności; 

− komplementarności. 
 

Studia przypadku – projekty infrastruktury transportowej wiążące obszary 
Wielkopolski z siecią TEN-T realizowane w ramach WRPO 2014+ 
Priorytet Inwestycyjny 7b WRPO 2014+ 

Przykładem przedsięwzięcia drogowego wiążącego obszary województwa z europejskim 
systemem transportowym może być rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinkach od miasta 
Buk do skrzyżowania z drogą S5 oraz od skrzyżowania z drogą S5 do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 431, realizowana w ramach dwóch projektów. 

Pierwszy projekt, planowany do realizacji do sierpnia 2019 roku, obejmuje opracowanie 
projektu i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od miasta Buk do skrzyżowania z nowym 
przebiegiem S5 (przed m. Stęszew). Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 306 na 
odcinku o długości 12,8 km. Początek rozbudowywanego odcinka drogi zaplanowano w km 31+946  
w mieście Buk, natomiast koniec w miejscu włączenia DW 306 do projektowanej drogi ekspresowej 
S5. Zaplanowano następujące roboty budowlane: wykonanie robót ziemnych; rozbiórkę istniejących 
nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego; budowę nowych 
konstrukcji nawierzchni; przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, skrzyżowań wraz ze zmianą 
geometrii i nową organizacją ruchu, zatok autobusowych, chodników, ciągów rowerowych, kanalizacji 
deszczowej; wykonanie zjazdów, stalowych barier ochronnych, znakowania poziomego i pionowego; 
instalacja oświetlenia ulicznego; oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonanie kanalizacji teletechnicznej w obszarze zabudowy. 
Wartość całkowita zadania wyniesie 19,4 mln zł, w tym dofinasowanie UE 16,5 mln zł. 

Drugi projekt, planowany w ramach tego przedsięwzięcia do realizacji do końca 2019 roku, 
obejmuje inwestycję zlokalizowaną w południowej części Wielkopolski, w powiecie poznańskim  
w gminach Stęszew i Mosina. Rozpoczyna się skrzyżowaniem z projektowaną S5 a kończy 
skrzyżowaniem z DW nr 431 w miejscowości Dymaczewo Nowe. Zakres robót jest podobny do 
poprzedniego projektu, obejmuje dodatkowo remont nawierzchni jezdni i chodników na wiadukcie 
nad linią kolejową. Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wyniesie 8,2 km, zostanie 
wybudowanych lub przebudowanych 9 drogowych obiektów inżynierskich oraz 14 skrzyżowań. 
Całkowita wartość tego zadania wyniesie 30 mln zł, a dofinansowanie UE 25,5 mln zł. 

Innym przykładem powiązań drogowych z siecią europejską poprzez drogi lokalne może być 
projekt pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 
do węzła drogi S5 Nietążkowo”, z przewidywanym terminem zakończenia realizacji wrzesień 2018 
roku. Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3903P od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 305 relacji Wschowa - Wolsztyn, przez miejscowości Wijewo, 
Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny, Boguszyn, Bronikowo, Podśmigiel, do węzła 
planowanej do budowy drogi ekspresowej S5, stanowiącej element sieci TEN-T. Projekt jest 
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przykładem współpracy samorządów – realizowany jest przez Powiaty Leszczyński oraz Kościański 
(partner projektu). Długość przebudowanej w ramach projektu drogi powiatowej wyniesie 21,5 km,  
a nowo wybudowanej 6,6 km. Zostanie także zrealizowanych 6,7 km dróg dla rowerów, 1 obwodnica, 
6,7 km chodników, 7 drogowych obiektów inżynierskich, 27 skrzyżowań. Całkowita wartość tego 
zadania wyniesie 49 mln zł, a dofinansowanie UE 36,7 mln zł. 

 
Priorytet Inwestycyjny 7d WRPO 2014+ 

Przykładem przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury kolejowej jest „Modernizacja linii 
kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna” realizowana przez spółkę PKP PLK. 
Jest to szczególnie istotne dla regionu przedsięwzięcie ze względu na rozciągłość południkową jego 
obszaru, powodującą problemy w dostatecznym skomunikowaniu północnego krańca województwa  
z jego częścią centralną. Jest to jedna z kluczowych dla przewozów regionalnych w Wielkopolsce 
inwestycji. Przedsięwzięcie, wynegocjowane z Komisją Europejską, jest realizowane jako projekt duży 
w ramach WRPO 2014+. Linia kolejowa nr 354 jest linią zelektryfikowaną o znaczeniu regionalnym  
i międzyregionalnym. Ma długość 94 km (w tym 35 km to odcinek dwutorowy) i obejmuje 8 stacji 
kolejowych oraz 12 przystanków osobowych. W obrębie Poznańskiego Węzła Kolejowego powiązana 
jest z siecią TEN-T m.in. poprzez ważne międzynarodowe szlaki kolejowe E20/C-E20 i E59. 

Głównym efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności mieszkańców północnej 
Wielkopolski do stolicy regionu, a poprzez węzeł poznański także do sieci TEN-T. Osiągnięte to 
zostanie przez skrócenie czasu podróży (na trasie Poznań – Piła średnio o 46 minut), zwiększenie 
przepustowości linii kolejowej i niezawodności transportu kolejowego, poprawę dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, poprawę komfortu podróży oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego  
i podróżnych. Planuje się zakończenie realizacji projektu w maju 2020 roku. 

Umowa o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach WRPO 2014+ podpisana została 
21 kwietnia 2017 roku (całkowita wartość projektu to 614,9 mln zł, w tym środki EFRR 424,9 mln zł). 
W ramach projektu przewiduje się m.in. budowę przystanków osobowych: Poznań Podolany, Osiedle 
Grzybowe, Złotkowo, Gołaszyn (Bogdanowo), a także prace na szlakach nawierzchni kolejowej wraz  
z korektą geometrii łuków, przebudowę układów torowych stacji, modernizację peronów wraz  
z wiatami i małą architekturą, wizualnymi i dźwiękowymi urządzeniami informacji podróżnych, prace 
na przejazdach kolejowych, budowę nowych przyłączy energetycznych (zasilanie urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym i oświetlenia), przebudowę obiektów inżynieryjnych, modernizację urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, modernizację i przebudowę oświetlenia peronów, przejazdów oraz 
przebudowanych układów torowych przy zastosowaniu nowych i energooszczędnych rozwiązań,  
a ponadto budowę urządzeń monitoringu i kontroli dostępu, elektrycznego ogrzewania rozjazdów. 

 

Zakończenie 
Zaprojektowany zakres interwencji WRPO 2014+ w obszarze transportu wpisuje się  

w realizację priorytetów Strategii Europa 2020. Bez realizacji projektów transportowych nie będzie 
możliwe zrealizowanie celów tej Strategii w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Wkład WRPO 2014+ w usuwanie przeszkód w działaniu 
najważniejszych infrastruktur transportowych pozwoli na zwiększenie konkurencyjności gospodarki 
całej UE, a w powiązaniu z rozwiązaniami niskoemisyjnymi będzie istotnym czynnikiem 
zrównoważonego rozwoju UE. Interwencja ta jest zgodna z zapisami Wspólnych Ram Strategicznych, 
zgodnie z którymi priorytetem są zrównoważone formy transportu i inwestowanie w sieci 
transeuropejskie oraz w połączenia regionów z siecią TEN-T. Wagę rozwoju tej infrastruktury 
podkreślono także w Umowie Partnerstwa, wymieniając tę kwestię wśród najbardziej naglących 
wyzwań dla Polski. Rozwój infrastruktury skutkujący wypełnianiem luki w istniejących układach 
transportowych powinien przyczynić się do poprawy dostępności Wielkopolski i zwiększyć znacznie 
atrakcyjność inwestycyjną regionu.  
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Departament Polityki Regionalnej UMWW 
 

DIAGNOZA TRANSPORTU W WIELKOPOLSCE 
 

1. Podstawowe informacje o regionie 

Wielkopolska to jeden z kluczowych regionów w Polsce, odgrywający ważną rolę w wielu 
obszarach życia społeczno-gospodarczego, mający istotne znaczenie dla integracji polskiej przestrzeni 
z przestrzenią europejską. W skali kraju stanowi drugie co do wielkości (29,8 tys. km2) i trzecie pod 
względem liczby mieszkańców województwo (3 481,6 tys. osób na koniec 2016 roku), zlokalizowane 
w centralno-zachodniej części Polski, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego 
i Niziny Wielkopolskiej. Położone jest w większości na terenie nizinnym z nielicznymi wzgórzami  
(w części południowej) oraz licznymi skupiskami jezior (w części północnej i środkowej) i kompleksami 
leśnymi (w szczególności w części północnej). Znaczną powierzchnię regionu zajmują użytki rolne  
– 64,8% (średnio w kraju w 2016 roku – 59,6%) oraz grunty leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione  
– 26,7% (w kraju 30,9%). Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 5,2% powierzchni. 

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

Wielkopolska jest regionem o średniej gęstości zaludnienia (8. miejsce w kraju), jednak 
wartość wskaźnika systematycznie rośnie. W 2016 roku na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa 
przypadało 116,7 osób (w Polsce 122,9). Ponad połowa ludności, tj. 54,7%, mieszka w 112 miastach 
(stan na koniec 2016 roku). Wskaźnik ten powoli spada, z czym wiąże się wzrost liczby mieszkańców 
terenów wiejskich. Do największych miast regionu zalicza się ośrodek o znaczeniu krajowym – Poznań 
(540,4 tys. mieszkańców), będący jednocześnie stolicą województwa, a także ośrodki o znaczeniu 
regionalnym i subregionalnym: Kalisz (102,2 tys. mieszkańców), Konin (75,3 tys.), Piła (74,0 tys.), 
Ostrów Wlkp. (72,5 tys.), Gniezno (69,1 tys.) i Leszno (64,2 tys.). Podobnie jak większość ośrodków, 
miasta te charakteryzuje spadek liczby mieszkańców. W strukturze osadniczej dominuje aglomeracja 
poznańska. Województwo wyróżnia także duża liczba miast małych i średnich, skupiających poniżej 
10 tys. mieszkańców (74 ośrodki). 

 

2. Infrastruktura transportowa w układzie międzynarodowym 

Wielkopolska cechuje się wysokim potencjałem lokalizacyjnym i stosunkowo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą transportową. Wysoką rentę lokalizacyjną region zawdzięcza między innymi swemu 
położeniu w układzie najważniejszych europejskich korytarzy transportowych stymulujących rozwój 
regionalnych powiązań transportowych. Przez województwo przebiega autostrada A2 Świecko – 
Warszawa oraz linia kolejowa nr 3 (E20) Kunowice – Warszawa, stanowiące odcinki europejskich sieci 
transportowych łączących ważne ośrodki metropolitalne kontynentu: Paryż, Berlin i Moskwę. Zgodnie 
z ustaleniami Paneuropejskich Konferencji Transportu (Kreta 1994 r., Helsinki 1997 r.) przez obszar 
Wielkopolski przebiegają dwa z dziesięciu transeuropejskich korytarzy transportowych: 

• Korytarz nr II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowogrod, w tym 
linia kolejowa E20 (nr 3) o docelowej maksymalnej prędkości 160 km/h i nacisku 
225 kN/oś oraz autostrada A2, 

• Korytarz nr VIa: Grudziądz – Świecie – Gniezno – Poznań, będący odgałęzieniem korytarza 
nr VI Gdańsk – Katowice – Żylina, w tym droga krajowa nr 5 (S5) na odcinku Bydgoszcz – 
Gniezno – Poznań oraz linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Inowrocław – Skandawa. 
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Sieć TEN-T 
Przez Polskę, a jednocześnie Wielkopolskę, przebiegają dwa z dziewięciu korytarzy TEN-T 

(Trans-European Network-Transport): 

• Korytarz Morze Północne – Bałtyk, który łączy porty wschodnie wybrzeża Morza 
Bałtyckiego z portami Morza Północnego poprzez Finlandię, Estonię Litwę, Łotwę, Polskę, 
Niemcy, Holandię i Belgię, 

• Korytarz Bałtyk-Adriatyk, który łączy Bałtyk z Adriatykiem poprzez uprzemysłowione 
obszary m.in. Górny Śląsk, Wiedeń, Bratysławę, północno-wschodnie Włochy. 

Transeuropejska sieć transportowa obejmuje różne rodzaje transportu, w tym na terenie 
Wielkopolski: drogi, linie kolejowe, śródlądowe drogi wodne, terminale lotnicze. Wspieranie rozwoju 
sieci w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej TEN-T może być kierowane na duże projekty 
wspólnego zainteresowania, których głównym celem jest rozwój wspólnego rynku Unii Europejskiej 
poprzez wspomaganie m.in.: zrównoważonego rozwoju sieci transportowych, interoperacyjności 
systemu transportowego i jego spójności z innymi rodzajami transportu, ochrony środowiska  
i wzrostu standardów bezpieczeństwa, jako warunku inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Zmiana wytycznych dla sieci transeuropejskich  
TEN-T, obowiązująca od stycznia 2014 roku, opracowana na podstawie Białej Księgi Komisji 
Europejskiej z 2011 roku pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu", wprowadziła konieczność 
wzmocnienia podstawowej sieci transportowej, głównie poprzez prowadzenie działań zmierzających 
do wyeliminowania transgranicznych tzw. „wąskich gardeł” oraz radzenia sobie z ogólnym wzrostem 
mobilności. Sieć TEN-T składa się obecnie z dwóch poziomów: 

• sieci kompleksowej – multimodalnej sieci transportowej o stosunkowo dużej gęstości, 
która zapewnia dostępność wszystkich regionów europejskich (w tym regionów 
peryferyjnych). Łączna długość sieci kompleksowej wynosi: 138 072 km linii kolejowych, 
136 706 km dróg, 23 506 km śródlądowych dróg wodnych. Do sieci kompleksowej na 
terenie Wielkopolski zalicza się (z wyłączeniem odcinków sieci bazowej): 

− drogę nr 11 (docelowo S11) Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wlkp. – 
Tarnowskie Góry – A1, 

− drogę nr 5 (docelowo S5) A1 (Grudziądz) – Bydgoszcz – Poznań – Leszno – A8 
(Wrocław), 

− drogę nr 10 (docelowo S10) A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – S7 (Płońsk), 

− linie kolejową nr 353 Poznań Wschód – Inowrocław – Skandawa, 

− linię kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew (jako ciąg pasażerski); 

• sieci bazowej – będącej kluczową częścią sieci kompleksowej, obejmującej połączenia  
o znaczeniu strategicznym dla największych europejskich i światowych przepływów 
transportowych. Łączna długość sieci szkieletowej wynosi: 68 915 km linii kolejowych, 
59 630 km dróg, 23 506 km śródlądowych dróg wodnych. Do sieci bazowej na terenie 
Wielkopolski zalicza się: 

− drogę A2 (Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Biała 
Podlaska – granica państwa (Mińsk), 

− drogę nr S8 Wrocław – Kępno – Sieradz – A1 – Warszawa – Choroszcz (S19), 

− linię kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Poznań – Kunowice, 

− linię kolejową nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny, 

− linię kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny, 

− linię kolejową nr 131 Chorzów Batory – Tczew (jako ciąg towarowy), 

− planowaną linię kolei dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (tzw. 
„Y”) wraz z połączeniem w kierunku Berlina, 

− Port Lotniczy Poznań-Ławica, 

− węzeł miejski Poznań. 
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Rozszerzenie sieci TEN-T na terenie Wielkopolski daje szansę pozyskania znaczących środków 
na jakościową i ilościową poprawę stanu i funkcjonalności całego systemu komunikacyjnego regionu. 

 
Ryc. 1. Sieć bazowa i kompleksowa TEN-T w zakresie transportu drogowego w Polsce 

 
Źródło: European Commission (http://ec.europa.eu/) 

 
Ryc. 2. Sieć bazowa i kompleksowa TEN-T w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce 

 
Źródło: European Commission (http://ec.europa.eu/) 
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Ryc. 3. Sieć bazowa i kompleksowa TEN-T w zakresie towarowego transportu kolejowego w Polsce 

 
Źródło: European Commission (http://ec.europa.eu/) 

 
Europejskie ciągi komunikacyjne wynikające z umów międzynarodowych 

W europejskiej sieci komunikacyjnej wyróżnia się dodatkowo połączenia oznakowane jednolitą 
numeracją, zachowaną przy przekraczaniu granic państw, w tym drogi kołowe, linie kolejowe i drogi 
wodne, pokrywające się z przebiegiem ww. korytarzy transportowych i sieci TEN-T. Umowa 
europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR), sporządzona w Genewie  
15 listopada 1975 roku (Dz. U. z 1985 roku Nr 10 poz. 35) określa na terenie Wielkopolski: 

• drogę nr E30 będącą drogą główną w kategorii A, obejmującą autostradę A2, 

• drogę nr E261 zaliczoną do kategorii B – odgałęzień, odnóg i łączników, obejmującą drogę 
krajową nr 5. 

Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona  
w Genewie 31 maja 1985 roku określa na terenie Wielkopolski: 

• linię kolejową nr E20 obejmującą linię nr 3, 

• linię kolejową nr E59 obejmującą linie nr 351 i 271. 
Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego  

i obiektach towarzyszących (AGTC), sporządzona w Genewie 1 lutego 1991 roku określa na terenie 
Wielkopolski: 

• linię kolejową nr CE20 obejmującą linię nr 3, 

• linię kolejową nr CE65 obejmującą linię nr 131. 

Wielkopolska nie posiada dróg wodnych ujętych w Umowie europejskiej o głównych drogach 
wodnych międzynarodowego znaczenia (AGN). Dokument określa sieć dróg wodnych o jednolitej 
strukturze przy spełnieniu kryteriów dróg wodnych o parametrach klasy IV. Brak możliwości 
spełnienia powyższego kryterium jest podstawową barierą uniemożliwiającą podpisanie przez Polskę 
porozumienia w odniesieniu do drogi nr E70. Skutkiem ratyfikacji umowy byłaby konieczność 
zapewnienia parametrów technicznych właściwych dla klasy IV, co wiązałoby się z koniecznością 
poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych. 
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2. OCENA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

Oceny zachowań transportowych8 mieszkańców województwa wielkopolskiego dokonano na 
podstawie wyników badań gospodarstw domowych w regionie, wykonanych na potrzeby 
opracowania projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Wielkopolskiego. Dotyczą one głównie podróży międzypowiatowych (nie uwzględniają 
Poznania i powiatu poznańskiego, dla których przeprowadzano odrębne badania ruchu), prowadząc 
do następujących wniosków: 

• około 23% mieszkańców wykonuje podróże ponadgminne w zwykłym dniu roboczym, 

• co siódmy mieszkaniec Wielkopolski (15%) wykonał podróż związaną z przekroczeniem 
granicy powiatu, 

• przeciętny badany wykonuje 0,5 podróży ponadgminnej, w tym 0,3 ponadpowiatowej, 

• najwięcej podróży ponadgminnych wykonują mieszkańcy wsi (generalnie specyfika 
mieszkania na terenach mniej zurbanizowanych wiąże się z koniecznością wykonywania 
większej liczby podróży), 

• podróże ponadgminne najczęściej odbywają osoby w wieku 18-39 lat (około 30% osób  
z tej grupy) oraz w grupie wiekowej 40-54 lata (około 25% osób z tej grupy). 

• największy odsetek podróżujących (zarówno poza gminę, jak i poza powiat) znajduje się 
w grupie osób pracujących (32% podróży ponadgminnych, 20% ponadpowiatowych), 

• ruchliwość ponadgminna i ponadpowiatowa mieszkańców związana jest z wielkością 
miasta powiatowego i odległością od Poznania, ale również z dostępem do infrastruktury 
transportowej (np. autostrady A2), 

• wraz ze wzrostem długości podróży, a konkretnie z przekraczaniem kolejnych granic 
terytorialnych, zmniejsza się udział podróży związanych z dojazdem do i z pracy, 

• w podróżach ponadpowiatowych dominuje wykorzystanie indywidualnych środków 
transportu (63% jako kierowcy, 21% jako pasażerowie), 

• znaczna przewaga podróży z wykorzystaniem motoryzacji indywidualnej może wskazywać 
na duży potencjał do zagospodarowania przez transport zbiorowy (jednak pod 
warunkiem stworzenia oferty przewozowej o odpowiedniej jakości), 

• głównym elementem związanym z wyborem preferowanego środka podróży przez 
badanych mieszkańców jest czas jej trwania (łączny czas przeciętnej podróży pomiędzy 
gminami, ale wewnątrz granic jednego powiatu, wyniósł 29 minut; w przypadku podróży 
ponadpowiatowych, ale wewnątrz województwa, średni czas wyniósł 49 minut), 

• najsilniejszą pozytywną zmianę w percepcji transportu zbiorowego można osiągnąć dzięki 
dopasowaniu rozkładów jazdy do rzeczywistych oczekiwań i potrzeb mieszkańców, 
zwiększając częstotliwość kursów (jest to istotne dla 73% gospodarstw domowych) lub 
zmieniając godziny kursowania (jest to istotne dla 58% gospodarstw); zdecydowanie 
rzadziej respondenci wskazywali na takie elementy oceny transportu zbiorowego jak ceny 
biletów (24%), czas przejazdu (19%) lub jakość taboru (15%). 

Wyniki badań międzypowiatowych uzupełnione o dane dotyczące Poznania i powiatu 
poznańskiego oraz uszczegółowione o informacje na temat głównych generatorów ruchu na terenie 
województwa, pozwoliły na obliczenie potencjałów ruchotwórczych poszczególnych gmin. Za główne 
generatory ruchu w województwie uznano: szkoły (gimnazjalne, średnie i wyższe), miejsca pracy, 
obiekty administracyjne, szpitale i ośrodki zdrowia, a także inne obiekty usługowe, tj. obiekty 
handlowe (markety, sklepy), sportowe, kulturalne, hotelowe itp. W dalszym etapie analiz umożliwiło 
to konstrukcję przestrzennego rozkładu podróży (zobrazowanego poniżej) międzypowiatowych 
realizowanych przez mieszkańców gmin w województwie wielkopolskim, w tym z określeniem ich 
natężenia i kierunku. 

                                                                 
8 Badania w ramach prac nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Opracowanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015. 
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Ryc. 4. Rozkład przestrzenny podróży w obrębie województwa wielkopolskiego 

 
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015 

 

3. TRANSPORT DROGOWY 

Infrastruktura drogowa 
Sieć dróg w Wielkopolsce jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Podstawowy układ sieci 

drogowej regionu, obejmujący drogi krajowe i wojewódzkie, zapewnia dostępność stolicy regionu  
z miast o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, w tym z województw sąsiednich oraz miast 
powiatowych. Łączna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie zwiększa się 
corocznie o 0,7%-2,1% (w latach 2007-2015). Tempo przyrostu dróg publicznych w porównaniu do 
innych województw prezentuje poziom przeciętny. Od 2007 roku długość dróg o twardej nawierzchni 
w Wielkopolsce zwiększyła się o 2 672,0 km (tj. o 10,4%), osiągając w 2015 roku długość 28 463,5 km, 
co stanowiło 9,8% łącznej długości dróg w kraju. W Polsce w latach 2007-2015 łączna długość dróg 
publicznych o twardej nawierzchni uległa zwiększeniu o 12,4%. Skala przyrostu ich długości  
w województwie wielkopolskim jest zatem mniejsza niż w kraju. 

W 2015 roku w Wielkopolsce drogi na terenach miast stanowiły 18,0% długości dróg 
publicznych (o nawierzchni twardej). Około 92,3% dróg publicznych posiadało nawierzchnię twardą 
ulepszoną. Wartość tego wskaźnika była więc zbliżona do średniej krajowej (92,2%). Zdecydowanie 
największy udział w sieci drogowej posiadały drogi lokalne – powiatowe (39,7% długości dróg)  
i gminne (44,3% długości dróg). Powyższa klasyfikacja dróg nie obejmuje dróg wewnętrznych, tj. 
nieposiadających statusu dróg publicznych. 
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Ryc. 5. Drogi o nawierzchni twardej (km; %) według kategorii w województwie wielkopolskim w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Ryc. 6. Sieć drogowa na terenie Wielkopolski (bez dróg powiatowych i gminnych) wg nośności w 2014 roku 

 
Źródło: Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler r. Transport intermodalny w województwie wielkopolskim  

w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań. 2014 

 
Wielkopolska jest regionem o średniej gęstości sieci drogowej. Wskaźnik gęstości dróg 

publicznych o twardej nawierzchni w 2015 roku wyniósł 95,4 km/100 km2 (86,5 km/100 km2 w 2007 
roku) i był nieznacznie wyższy od wskaźnika dla całego kraju (93,0 km/100 km2). Również pod 
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względem gęstości autostrad i dróg ekspresowych Wielkopolska nie odbiega znacząco od średniej dla 
kraju. W 2015 roku wyniosła ona odpowiednio 1,2 km/100 km2 w województwie oraz 1,0 km/100 km2 
w kraju. Wartości powyższych wskaźników są około dwa razy niższe od wartości najwyższych, 
charakteryzujących w obu przypadkach województwo śląskie. 

Na koniec 2015 roku w Wielkopolsce w ciągach dróg publicznych znajdowało się ogółem 2 068 
obiektów mostowych i wiaduktów, w tym dwa tymczasowe. W miejscach, gdzie brakuje mostów, 
zorganizowane są przeprawy promowe. W regionie funkcjonowało najwięcej przepraw – 12 z 53  
w całym kraju. Najwięcej przepraw promowych znajdowało się na rzece Warcie. 

 
Tab. 1. Dane dotyczące dróg publicznych o twardej nawierzchni w latach 2008-2015 na tle kraju 

Zmienna 
Przekrój 
terytorialny 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Drogi publiczne  
razem (tys. km) 

Polska 261,2 268,4 273,8 280,4 280,7 285,2 287,6 290,9 
Wielkopolska 26,2 26,8 26,9 27,2 27,4 27,8 28,0 28,5 

Drogi publiczne  
razem (km/100 km2) 

Polska 83,5 85,8 87,6 89,7 89,8 91,2 92,0 93,0 
Wielkopolska 87,9 89,7 90,3 91,2 91,8 93,2 93,9 95,4 

Autostrady (km) 
Polska 765,2 849,4 857,4 1 069,6 1 365,1 1 325,6 1 556,4 1 559,2 
Wielkopolska 195,1 195,1 195,1 210,4 210,4 210,5 210,5 210,5 

Drogi ekspresowe (km) 
Polska 451,6 521,5 674,7 737,6 1 052,4 1 244,3 1 447,5 1 492,2 
Wielkopolska 14,8 29,6 42,3 36,3 90,6 116,4 147,2 150,2 

Autostrady i drogi 
ekspresowe (km/100 km2) 

Polska 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 
Wielkopolska 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,2 

Drogi krajowe (km) 
Polska 18 518,8 18 576,9 18 605,6 18 799,2 19 180,9 19 294,7 19 292,9 19 292,6 
Wielkopolska 1 727,8 1 729,1 1 730,8 1 743,1 1 796,7 1 752,8 1 736,4 1 735,8 

Drogi krajowe 
(km/100 km2) 

Polska 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 
Wielkopolska 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,9 5,8 5,8 

Drogi wojewódzkie (km) 
Polska 28 474,4 28 410,2 28 399,3 28 412,6 28 361,7 28 423,6 28 537,4 29 056,6 
Wielkopolska 2 693,4 2 693,3 2 693,0 2 695,4 2 685,0 2 683,9 2 683,8 2 812,5 

Drogi wojewódzkie 
(km/100 km2) 

Polska 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 
Wielkopolska 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,4 

Drogi powiatowe (km) 
Polska 114 384,3 114 402,0 114 478,0 116 364,1 114 589,4 114 409,8 114 717,2 114 712,3 
Wielkopolska 11 366,7 11 324,8 11 309,8 11 301,3 11 322,3 11 308,5 11 292,8 11 313,4 

Drogi powiatowe 
(km/100 km2) 

Polska 36,6 36,6 36,6 37,2 36,6 36,6 36,7 36,7 
Wielkopolska 38,1 38,0 37,9 37,9 38,0 37,9 37,9 37,9 

Drogi gminne (km) 
Polska 99 855,4 106 983,1 112 276,9 116 824,6 118 587,1 123 037,0 125 102,4 127 857,6 
Wielkopolska 10 421,0 11 020,3 11 211,0 11 453,2 11 576,5 12 046,6 12 297,1 12 601,8 

Drogi gminne 
(km/100 km2) 

Polska 31,9 34,2 35,9 37,4 37,9 39,3 40,0 40,9 
Wielkopolska 34,9 36,9 37,6 38,4 38,8 40,4 41,2 42,3 

Samochody osobowe  
na 1 000 ludności 

Polska 421,6 432,2 447,4 470,3 486,4 503,7 519,9 539,2 
Wielkopolska 484,3 492,8 506,4 530,8 546,2 564,0 580,8 599,9 

Liczba wypadków 
drogowych na 100 tys. 
ludności 

Polska 128,6 115,8 100,8 104,1 96,2 93,1 90,9 85,8 

Wielkopolska 143,7 117,0 85,0 86,7 74,2 75,9 68,9 63,2 

Ofiary śmiertelne w 
wypadkach drogowych na 
100 tys. ludności 

Polska 14,3 12,0 10,1 10,9 9,3 8,7 8,3 7,6 

Wielkopolska 16,3 11,8 10,0 11,7 9,1 8,3 7,7 7,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

Drogi krajowe 
Ze względu na funkcje pełnione w sieci drogowej największe znaczenie mają drogi krajowe.  

W 2015 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 16 dróg krajowych o łącznej długości 
1 735,8 km. W zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad było 1 484,4 km dróg. Około 
160 km obejmuje natomiast odcinek autostrady A2 zarządzany przez dwie spółki koncesyjne 
(Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A.). 

Z powodu tranzytowego położenia Wielkopolski w układzie europejskich korytarzy 
transportowych istotne znaczenie odgrywa autostrada A2 przebiegająca w kierunku zachód-wschód. 
Autostrada wpływa na atrakcyjność inwestycyjną terenów w jej sąsiedztwie, szczególnie wokół 
węzłów drogowych, np. w gminach Stare Miasto i Września, czy w rejonie Poznania. Od 2011 roku 
przebieg autostrady A2 w Wielkopolsce jest kompletny, przez co włączona jest w europejską sieć dróg 
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najwyższej kategorii. Dodatkowo ograniczyło to uciążliwości tranzytu przez obszary miejskie 
zlokalizowane do tej pory na przebiegu dawnej drogi krajowej nr 2. Łącznie długość autostrady A2 na 
terenie Wielkopolski wynosi 210,5 km. W województwie nie planuje się innych niż A2 odcinków 
autostrad. Funkcję uzupełniającą i alternatywną w stosunku do autostrady A2 pełni równoległy do 
niej ciąg komunikacyjny drogi krajowej nr 92. Najważniejsze kierunki ruchu osobowego oraz wymiany 
towarowej mają obsługiwać także drogi krajowe ujęte w docelowym układzie dróg ekspresowych. 

 
Tab. 2. Wykaz dróg krajowych w zarządzie GDDKiA (stan na październik 2017 roku) 

Nr 
drogi 

Trasa przebiegu 
Długość 
zarządzanego 
odcinka (km) 

Odcinki dróg krajowych w województwie wielkopolskim, po których 
mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 
napędowej do 11,5, 10 t i 8 t 

A2 
/Świecko/ – Nowy Tomyśl – Poznań – Konin –  
/Warszawa – Terespol/ 

45,6 
11,5 t: 
cała droga 

5 
(S5) 

/Świecie/ – Gniezno – Poznań – Stęszew – 
Kościan – Leszno – /Wrocław/ 
S5: 

− obwodnica Śmigla,  

− obwodnica wschodnia Poznania 

− Kaczkowo – Korzeńsko 

91,7 
 
 

7,8 
35,5 
29,3 

11,5 t: 
/Świecie/ - Gniezno - Poznań (droga A2 - węzeł Komorniki) 

8 
(S8) 

/Piotrków Trybunalski/ – Kępno – /Warszawa/ 
23,8 

11,5 t: 
cała droga 

10 
(S10) 

/Szczecin/ – Piła – /Płońsk/, 
S10: 

− obwodnica Wyrzyska 

46,8 
 

7,8 
- 

11 
(S11) 

/Podgaje/ – Piła – Ujście – Chodzież – Oborniki 
– Poznań – Kórnik – Jarocin – Pleszew – Ostrów 
Wlkp. – Ostrzeszów – Kępno – /Kluczbork/, 
S11: 

− Poznań – Kórnik  

− obwodnica Ostrowa Wlkp. 

− obwodnica zachodnia Poznania 

307,0 
 
 
 

14,8 
5,9 

25,7 

- 

12 
/Wschowa/ – Leszno – Gostyń – Jarocin – 
Pleszew – Kalisz – /Błaszki/ 119,3 

10 t: 
/Wschowa/ – Leszno (droga 5) 
Pleszew (droga 11) – Kalisz (droga 25) – /Błaszki/  

15 

/Milicz/ – Krotoszyn – Jarocin – Miąskowo – 
Miłosław – Września – Gniezno – /Trzemeszno/ 

110,7 

10 t: 
/Milicz/ – Krotoszyn – Jarocin (droga 11) 
Miąskowo (droga 11) – Miłosław – Września (droga 15) – Gniezno 
(droga 5 – ul. Poznańska) 
Gniezno (droga 5 – ul. Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego) – /Trzemeszno/ 

22 /Gorzów Wlkp./ – /Elbląg/ 26,9 
10 t: 
/Gorzów Wlkp./ – Jastrowie (droga 11) 
Podgaje (droga 11) – /Człuchów/ 

24 Pniewy – Gorzyń – /Skwierzyna/ 30,3 
10 t: 
cała droga 

25 
/Strzelno/ – Ślesin – Konin – Kalisz – Ostrów 
Wlkp. – Antonin – /Oleśnica/ 

103,6 

10 t: 
/Strzelno/ – Ślesin – Konin (droga 92) – Droga 2 („węzeł Modła”) 
8 t: 
Antonin (droga 11) - /Oleśnica/ 

32 Stęszew – Grodzisk Wlkp. – /Sulechów/ 65,7 
10 t: 
cała droga 

36 
/Lubin/ – Załęcze – Rawicz – Krotoszyn – 
Ostrów Wlkp. 

77,8 

10 t: 
Rawicz (ul. Paderewskiego) – Krotoszyn – Ostrów Wlkp. (droga 11) 
8 t: 
/Ścinawa (droga 292)/ – Załęcze 

39 /Namysłów/ – Kępno 21,8 
8 t: 
cała droga 

72 Konin – Tuliszków – Turek – /Łódź/ 45,9 
10 t: 
cała droga 

83 Turek – Dobra – /Sieradz/ 25,7 

10 t: 
Turek (droga 72) – Dobra – Dąbrowa (droga 471) 
8 t: 
Dąbrowa (droga 471) – /Sieradz/ 

92 
/Trzciel/ – Nowy Tomyśl – Pniewy – Poznań – 
Września – Słupca – Golina – Konin – /Kutno/ 

215,0 - 

* z wyjątkiem odcinków dróg ekspresowych, których nośność może wynosić do 11,5 kN/oś 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA Oddział w Poznaniu 
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Ryc. 7. Długość autostrad i dróg ekspresowych województwie wielkopolskim w latach 2007-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym docelową sieć autostrad i dróg 

ekspresowych9, w województwie wielkopolskim zostaną zrealizowane cztery drogi ekspresowe:  

• S5 – przebieg: A1 (Grudziądz) – Piła – Bydgoszcz – Poznań – Leszno – A8 (Wrocław), 

• S8 – przebieg: Wrocław – Wrocław – Kępno – Sieradz – A1 – Warszawa – Choroszcz (S19),  

• S10 – przebieg: A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – S7 (Płońsk), 

• S11 – przebieg: Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów – Tarnowskie Góry – A1. 
Całkowita długość dróg ekspresowych na koniec 2015 roku wyniosła 150,2 km, co stanowiło 10,1% 
dróg tej klasy w kraju. 

Z uwagi na rozciągłość przestrzenną województwa na osi północ-południe, strategiczne 
znaczenie dla regionu posiada droga ekspresowa S11, nazywana „drogą życia dla Wielkopolski”. 
Realizacja drogi w pełnym przebiegu w parametrach drogi ekspresowej znacznie polepszy dostępność 
do stolicy regionu oraz autostrady A2 ze skrajnie położonych obszarów Wielkopolski, oraz w znaczący 
sposób zmniejszy uciążliwość tranzytu w rejonie Poznania na osi północ-południe. Droga S11  
w pełnym przebiegu przewidziana jest do realizacji dopiero po 2020 roku. 

 
Drogi wojewódzkie 

W układzie drogowym Wielkopolski istotne znaczenie odgrywają drogi wojewódzkie, którymi 
administruje Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy pomocy Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW). W 2015 roku długość dróg wojewódzkich wyniosła 2 812,5 km. 
Drogi te łączą wszystkie ważniejsze ośrodki miejskie województwa oraz uzupełniają podstawowy 
układ dróg krajowych. 

 
Tab. 3. Wykaz dróg wojewódzkich w zarządzie WZDW w Poznaniu (stan na październik 2017 roku) 

Nr 
drogi 

Trasa przebiegu 
Odcinki dróg wojewódzkich po których mogą 
poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 10 t 

116 Bobulczyn – Binino – Orliczko – Nojewo – Podpniewki (Droga 187)  - 

117 Droga 180 – Średnica – Jędrzejewo - 

118 Droga 117 – Zielonowo – Nowe Dwory - 

123 Huta Szklana (Droga 174) – Kuźnica Żelichowska – Przesieki – Droga 22 - 

133 Chełst – Borzysko Młyn – Sieraków – Ryżyn – Chrzypsko Wielkie (Droga 186) - 

135 Wieleń – Miały – Piłka – Borzysko Młyn - 

140 Wronki (Droga 182) – Jasionna – Krucz – Ciszkowo (Droga 181) - 

                                                                 
9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych (Dz.U. 2016 poz. 784). 
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143 Wartosław – Pierwoszewo – Droga 182 - 

145 Chojno – Biezdrowo – Droga 182 - 

150 Wronki – Chojno – Bukowce – Sieraków - 

153 Siedlisko (Droga 180) – Runowo – Gajewo – Ciszkowo – Goraj – Lubasz - 

160 
/Suchań – Piasecznik – Choszczno – Drezdenko/ – Międzychód – Gorzyń – Lewice 
– Miedzichowo 

- 

174 
/Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice/ – Nowe Bielice – Krzyż – Lubcz Mały – 
Wieleń Północny – Nowe Dwory – Gajewo – Kuźnica Czarnkowska – Droga 178 

- 

177 /Czaplinek – Mirosławiec – Człopa/ – Wieleń - 

178 /Wałcz/ – Trzcianka – Czarnków – Oborniki cała droga 

179 /Rusinowo/ – Piła - 

180 Kocień Wielki – Trzcianka – Piła - 

181 /Drezdenko/ – Wieleń – Czarnków - 

182 Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków – Ujście - 

183 Sarbia – Chodzież - 

184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo Szamotuły (Droga 187) – Przeźmierowo (Droga 92) 

185 Piotrowo – Szamotuły - 

186 Kwilcz – Wróblewo – Dobrojewo - 

187 Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina 
Szamotuły (Droga 184) – Murowana Goślina 
(Droga 196) 

188 /Człuchów/ – Debrzno – Złotów – Piła - 

189 Jastrowie – Złotów – Więcbork - 

190 Krajenka – Szamocin – Margonin – Wągrowiec – Gniezno - 

191 Chodzież – Szamocin – Lipa - 

193 Chodzież – Margonin – Gołańcz - 

194 Poznań – Droga 5 - 

195 Zatom Nowy (Droga 198)  – Rzeka Warta (prom) – Zatom Stary (Droga 182) - 

196 Węzeł Poznań Komorniki (Droga 2) – Murowana Goślina – Wągrowiec 
Poznań (Droga 92) – Murowana Goślina – 
Wągrowiec 

197 Sławica – Rejowiec – Kiszkowo – Gniezno - 

198 
Radgoszcz (Droga 160) – Kaplin – Mokrzec – Zatom Nowy – Kobylarnia – Sieraków 
– Piaski 

- 

199 /Skwierzyna – Świniary – Wiejce/ – Międzychód - 

241 
/Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Więcbork – Nakło nad Notecią/ – Wągrowiec – 
Rogoźno 

 

242 Więcbork – Łobżenica – Wyrzysk – Gołańcz – Morakowo - 

251 Kaliska – Damasławek – /Żnin – Barcin – Pakość – Inowrocław/  

260 Gniezno – Witkowo – Wólka cała droga 

262 Kwieciszewo – Gębice – Orchowo – Szyszłowo - 

263 Słupca – Ślesin – Sompolno – Kłodawa – Dąbie - 

264 Kleczew – Konin cała droga 

266 /Ciechocinek – Służewo – Radziejów/ – Sompolno – Konin - 

269 Szczerkowo – /Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń/ – Kowal - 

270 /Brześć Kujawski – Izbica Kujawska/ – Koło - 

302 /Brudzewo/ – Zbąszyń – Nowy Tomyśl - 

303 /Świebodzin – Brudzewo – Babimost/ – Powodowo - 

305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec Bolewice (Droga 92) – Nowy Tomyśl (Droga 308) 

306 Lipnica – Wilczyna – Buk – Stęszew – Nowe Dymaczewo 
Stęszew (Droga 5) – Nowe Dymaczewo (Droga 
431) 

307 Poznań – Buk – Opalenica – Bukowiec cała droga 

308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo Nowy Tomyśl – Bukowiec 

309 Droga 36 – Kaczkowo - 

310 Głuchowo – Czempiń – Śrem - 

311 Kawczyn – Czempiń - 

312 Rakoniewice – Czacz - 

313 Babimost – Kargowa – Klenica - 

314 Kargowa – Świętno - 

315 Wolsztyn – /Konotop – Nowa Sól/ - 

316 Sławocin – Ciosaniec – Kaszczor - 

323 Leszno – /Góra – Studzionki – Rudna – Rynarcice – Lubin (Droga 3)  / - 

430 Poznań – Mosina cała droga 

431 Granowo – Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik cała droga 

432 Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wielkopolska – Września  

434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 Kórnik (Droga 11) – Sarnowa (Droga 36) 

436 Pysząca – Książ Wielkopolski – Nowe Miasto Nad Wartą - 

437 Dolsk – Koszkowo - 

438 Borek Wielkopolski – Koźmin - 

441 Miłosław – Borzykowo - 

442 Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz - 
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443 Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków - 

444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów - 

445 Odolanów – Ostrów Wielkopolski - 

447 Antonin – Grabów Nad Prosną - 

449 /Syców/ – Ostrzeszów – Błaszki - 

450 Kalisz – Grabów Nad Prosną – granica województwa - 

466 Słupca – Ciążeń – Pyzdry Słupca (Droga 92) – Droga 2 

467 Ciążeń – Golina - 

470 Kościelec – Marulew – Turek – Kalisz cała droga 

471 Opatówek – Koźminek – Lisków – Rzymsko - 

473 Koło – Dąbie – /Uniejów – Balin – Szadek – Łask – Piotrków Trybunalski/ węzeł „Dąbie” (Droga 2) – /Uniejów/ 

478 Rzymsko – /Księża Wólka – Krępa/ - 

482 
/Łódź (granica miasta) – Łask – Zduńska Wola – Sieradz – Złoczew – Wieruszów/ – 
Kępno – granica województwa 

- 

- 
węzeł S5 Gniezno Południe –Modliszewko 
(dawna droga krajowa nr 5 –odcinek w administracji WZDW od 12.07. 2017 r.) 

- 

- 
Przejście przez m. Ostrów Wlkp.  
(dawna droga krajowa nr 11 – odcinek w administracji WZDW od 12.07.2017 r.) 

- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WZDW w Poznaniu  

 
Działania w ramach sieci dróg wojewódzkich w ostatnich kilku latach obejmowały budowy, 

przebudowy i bieżące remonty dróg oraz obiektów mostowych, mające na celu utrzymanie 
właściwego ich stanu, jak również sukcesywną poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, w tym: 

• budowę obwodnic: Murowanej Gośliny w ciągu drogi nr 196, Kleczewa w ciągu drogi nr 
264, Opalenicy w ciągu drogi nr 307, Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, 
Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków 
obwodnicy Wągrowca, II etap budowy obwodnicy Śremu oraz Zbrudzewa; 

• przebudowy dróg nr: 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica regionu, 180 
Kocień Wlkp. – Piła ul. H. Siemiradzkiego, 188 Człuchów – Piła na odcinku Piła – Lipka  
(I etap), 194 Wyrzysk – Morakowo, 306 Lipnica – Dymaczewo – ul. Wielkowiejska i ul. Św. 
Rocha w Buku, 434 na odcinku od drogi nr 36 do Śremu, 450 na odcinku Doruchów – 
granica regionu; 

• rozbudowy dróg nr: 140 Wronki – Jasionna, 150 Wronki – Szklarnia we Wronkach  
(ul. Myśliwska), 184 na odc. Pamiątkowo – Przeźmierowo, 185 Piotrowo – Zielonagóra, 
187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinkach Pniewy – Otorowo oraz Otorowo – 
Szamotuły, 188 Człuchów – Piła na odcinkach: Debrzno Wieś – Lipka, Żeleźnica – Dolnik, 
od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1022P oraz  
w miejscowościach: Zakrzewo, Klukowo, Krajenka i Blękwit wraz z budową nowego mostu 
w miejscowości Skórka, 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku 
Murowana Goślina – Wągrowiec, 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo, 433 
Swarzędz – Gądki na odcinku Swarzędz – Garby, 443 Jarocin – Tuliszków w miejscowości 
Grodziec, 445 Odolanów – Ostrów Wlkp. (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz  
z przebudową wiaduktu nad linią PKP, 449 wraz z przebudową mostu w Grabowie nad 
Prosną, 470 Kościelec – Ceków-Kolonia; 

• budowę wiaduktu w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 oraz 
przebudowę wiaduktu nad linią PKP w Złotowie w ciągu drogi nr 189; 

• przebudowę mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 174; 

• zmianę przebiegu dróg wojewódzkich nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki 
oraz nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo; 

• wzmocnienia dróg nr: 473 Przybyłów – Chełmno, 473 Chełmno – Dąbie, 241 Wągrowiec – 
Morakowo, 308 na odcinkach: Ujazd – Kamieniec, Jerka – Kunowo, Biała Wieś – Grodzisk. 

Większość tych inwestycji zrealizowano dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonującego w perspektywach 
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finansowych 2007–2013 (WRPO 2007–2013) oraz 2014–2020 (WRPO 2014+). Obecnie (IX 2017 r.)  
w trakcie realizacji są następujące przedsięwzięcia drogowe (dofinansowane w ramach WRPO 2014+): 

• rozbudowa dróg wojewódzkich nr: 116 na odcinku od skrzyżowania z drogami 
wojewódzkimi nr 184 i 186 do miejscowości Nojewo (włącznie), 123 na odcinku od 
skrzyżowania w Hucie Szklanej, poprzez miejscowość Kuźnica Żelichowska, do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki), 160 na odcinku Sowia Góra – Międzychód 
(w tym budowa mostu w Międzychodzie), 182 Międzychód – Ujście na odcinku od 
miejscowości Jabłonowo do miejscowości Ujście, 184 na odcinku od obwodnicy Wronek 
do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116, 185 Obrzycko – Szamotuły, 194 
Wyrzysk – Gołańcz w mieście Wyrzysku, 263 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 
92 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473; 305 na odcinku od mostu na 
południowym kanale Obry, poprzez miejscowość Mochy i granicę powiatu leszczyńskiego, 
aż do granicy Wielkopolski, 306 na odcinku od miasta Buku, poprzez skrzyżowanie  
z nowym przebiegiem drogi S5, do drogi wojewódzkiej nr 431, 431 na odcinku Rogalin – 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306, 432 na odcinku Środa Wlkp. – Ruszkowo; 

• budowa obwodnic: Obornik w ciągu drogi nr 178 Wałcz – Oborniki oraz Wronek w ciągu 
dróg nr 182 i 184 (od drogi nr 184, poprzez drogę powiatową nr 1895P, do drogi nr 182); 

• budowa mostu przez rzekę Wartę wraz dojazdami w ciągu drogi nr 431 w Rogalinku. 
Ponadto w latach 2018-2020 w ramach WRPO 2014+ realizowana będzie rozbudowa dwóch 

dróg wojewódzkich – nr 431 na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 306 do drogi krajowej 32 oraz nr 
432 na odcinku Ruszkowo – Grzymisławice. 

 
Drogi powiatowe i gminne 

Wielkopolska dysponuje rozbudowaną siecią dróg powiatowych i gminnych odgrywających 
bardzo istotną rolę w dostępie ludności i podmiotów gospodarczych do ośrodków ponadlokalnych  
i sieci dróg wyższego rzędu. Kompetencje w zakresie zarządzania drogami lokalnymi posiadają 
odpowiednio samorządy powiatowe oraz gminne. W 2015 roku w regionie istniało 11 313,4 km dróg 
powiatowych oraz 12 601,8 km dróg gminnych o twardej nawierzchni. Gęstość dróg lokalnych  
w województwie wielkopolskim (80,2 km/100 km2) była nieznacznie wyższa od średniej krajowej 
(77,6 km/100 km2). Największą gęstością dróg lokalnych charakteryzowały się województwa: śląskie  
i małopolskie, gdzie wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 145-155 km/100 km2. 

Długość dróg zmienia się nieznacznie z każdym rokiem w wyniku nadania lub pozbawienia ich 
kategorii oraz budowy nowych odcinków. Stan techniczny znacznej ich części jest zły, choć ulega 
stopniowej poprawie, m.in. dzięki środkom UE oraz programom krajowym. Wiele samorządów 
zgłasza też potrzeby uzupełnienia istniejącej sieci dróg powiatowych i gminnych o kolejne odcinki. 

 
Dostępność czasowa ośrodka wojewódzkiego 

Dostępność czasowa ośrodków miejskich, warunkująca sprawność i szybkość pokonywania 
przestrzeni, stanowi jeden z najistotniejszych czynników rozwoju. Obszary o bardzo słabej i słabej 
dostępności transportowej w województwie położone są w odległości komunikacyjnej odpowiednio 
powyżej 90 minut i 60 minut dojazdu do Poznania. Z uwagi na rozciągłość obszaru regionu,  
w szczególności w kierunkach północnym i południowym, gminy położone na krańcach województwa 
mają utrudniony dostęp do jego centrum, a przez to do oferowanych usług wyższego rzędu. 
Szczególnego znaczenia w kontekście zapewnienia spójności terytorialnej Wielkopolski nabiera 
konieczność planowania i realizacji drogi nr 11 w klasie ekspresowej na całym jej przebiegu (w nowym 
przebiegu lub w wyniku przebudowy odcinków istniejących). W analizie dostępności czasowej 
ośrodka wojewódzkiego wyróżniają się obszary położone wzdłuż autostrady A2. Wysokie parametry 
techniczne drogi pozwalają osiągnąć wyższą efektywności układu komunikacyjnego w relacjach  
z Poznaniem na kierunku wschód-zachód. 
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Ryc. 8. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 

 
Źródło: Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim. Wielkopolskie Buro 

Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. Poznań. 2015 

 
Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich 

Wielkość natężenia ruchu może być utożsamiana z ważnością połączeń komunikacyjnych  
w województwie. Jest również podstawą do ustalania priorytetów inwestycyjnych w sieci dróg 
krajowych i wojewódzkich. Drogi krajowe oprócz znaczenia tranzytowego, pełnią również funkcję 
„szkieletu”, na którym opiera się układ drogowych powiązań wewnątrzregionalnych Wielkopolski.  

System transportowy w przypadku całego kraju, jest niewystarczający dla obecnego natężenia 
ruchu i wzrastającej liczby pojazdów. Potwierdza to badanie wykonane przez GDDKiA nt. średniego 
dobowego natężenia ruchu. Według ostatnich badań z 2015 roku, średni dobowy ruch na drogach 
krajowych w Wielkopolsce wyniósł 12 171 poj./dobę. W stosunku do ostatniego badania z 2010 roku 
nastąpił wzrost ruchu o 11,5%. Średnie dobowe natężenie na drogach międzynarodowych wynosiło  
w 2015 roku 20 835 poj./dobę, co oznacza, że było o 23,8% wyższe niż w 2010 roku. Badania 
prowadzone na drogach wojewódzkich regionu w 2015 roku wskazały również znaczne obciążenie 
średnim ruchem dobowym tego rodzaju dróg. Na drogach wojewódzkich wskaźnik ten wyniósł 
średnio 4 250 poj./dobę i wzrósł w stosunku do 2010 roku o 6,1%. 

W 2015 roku w stosunku do 2010 roku odnotowano nieznaczne zmniejszenie się udziału 
samochodów ciężarowych (w tym samochodów dostawczych) w ruchu pojazdów na drogach –  
z 28,6% do 27,1% w przypadku dróg krajowych oraz z 15,3% do 13,8% w odniesieniu do dróg 
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wojewódzkich. Ruch samochodów osobowych przeważał na drogach wojewódzkich – ich udział  
w ruchu pojazdów wynosił bowiem 71,7% na drogach krajowych i 83,8% na drogach wojewódzkich.  

Udziały w ruchu pozostałych kategorii pojazdów silnikowych były znacznie mniejsze. Utrzymała 
się prawidłowość z lat 2005 i 2010 wskazująca na to, że drogi wojewódzkie są w mniejszym stopniu 
wykorzystywane przez ciężki ruch towarowy niż drogi krajowe. W przypadku dróg wojewódzkich 
odnotowano wzrost ruchu motocykli, samochodów osobowych i samochodów ciężarowych  
z przyczepami, odpowiednio o 13%, 6% i 6%. W przypadku pozostałych kategorii pojazdów wystąpił 
spadek ruchu, z czego największy dla autobusów i ciągników rolniczych, odpowiednio o 22% i 20%. 
Wzrost ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami, podobnie jak na drogach krajowych, był 
zdecydowanie mniejszy niż w poprzednim pięcioleciu i wyniósł tylko 6%. 

W 2015 roku utrzymała się prawidłowość z 2010 roku wskazująca na to, że drogi wojewódzkie 
są w mniejszym stopniu wykorzystywane przez ciężki ruch towarowy niż drogi krajowe. Za przyczynę 
tej sytuacji uznaje się wykonanie w ostatnich latach rozbudowy dróg szybkiego ruchu oraz poprawę 
warunków ruchu na drogach krajowych. 

 
Ryc. 9. Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich według województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku 

 
Tab. 4. Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych w Wielkopolsce (poj./dobę)  

z wyróżnieniem wartości przekraczających średnią dla dróg krajowych w Polsce 

Nr drogi krajowej 
Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

Nr drogi krajowej 
Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

A2 17 898 61 932 15 4 773 18 228 

S5 (Poznań – Gniezno) 15 814 22 509 22 - 4 373 

5 11 655 30 276 24 8 030 10 121 

8 - 18 497 25 5 604 18 773 

S10 (obwodnica Wyrzyska) - 6 534 32 5 67 9 354 

10 9 734 10 039 36 3 598 13 655 

S11 
(Poznań – Kórnik) 

18 177 41 527 39 - 6 053 

S11 (zachodnia obwodnica Poznania) 10 672 28 464 72 4 210 15 406 

11 5 986 16 640 83 2 667 6 297 

12 4 576 16 558 92 4 397 38 561 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku 
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Tab. 5. Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce (poj./dobę)  
z wyróżnieniem wartości przekraczających średnią dla dróg wojewódzkich w Polsce 

Nr drogi 
wojewódzkiej 

Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

Nr drogi 
wojewódzkiej 

Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

Nr drogi 
wojewódzkiej 

Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

116 - 1 380 191 1 016 2 848 312 2 894 3 481 

117  - 990 193 1 543 8 807 313 -  573 

118  - 203 194 991 2 199 314 583 917 

123  - 494 195 -  383 315 1 323 4 840 

133 488 706 196 2 671 16 690 316 498 1 399 

135  - 646 197 2 417 2 418 323 684 5 109 

140  - 1 525 198 -  334 430 14 302 15 179 

143  - 823 199 286 633 431 1 991 15 540 

145  - 225 241 1 900 8 584 432 2 191 7 065 

150 187 804 242 772 2 515 434 2 086 17 012 

153 395 1 390 251 1 296 10 285 436 4 032 4 656 

160 1 530 7 567 260 4 216 20 495 437 -  2 844 

174 1 260 2 571 262 1 276 3 758 438 -  2 916 

177 698 4 954 263 1 453 5 060 441 -  4 621 

178 2 084 18 838 264 4 177 7 818 442 3 780 7 016 

179 1 319 13 296 266 2 336 9 480 443 1 891 3 591 

180 1 594 8 201 269 996 2 091 444 2 138 7 590 

181 1 442 2 785 270 2 622 5 977 445 6 661 17 409 

182 1 674 11 853 302 898 5 458 447 2 405 5 198 

183 -  1 157 303 1 081 5 136 449 2 082 8 426 

184 3 403 12 116 305 1 140 9 313 450 1 564 4 166 

185 4 969 10 132 306 2 164 10 988 466 1 948 3 506 

186 496 2 268 307 5 033 17 564 467 2 076 2 181 

187 3 544 6 278 308 2 976 8 089 470 4 548 10 693 

188 2 092 16 377 309 -  247 471 1 328 4 329 

189 1 363 3 628 310 2 584 8 631 473 2 869 10 491 

190 1 465 8 014 311 -  3 655 478 971 1 814 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku  

 
Najwyższe natężenie ruchu odnotowano na odcinkach dróg krajowych w rejonie miasta 

Poznania (30 000-60 000 poj./dobę), w tym głównie na autostradzie A2 na odcinku miejskim, a także 
w ciągu drogi nr 11 (S11) w rejonie Kórnika oraz w ciągu drogi nr 92 i 5 w rejonie Swarzędza, Tarnowa 
Podgórnego i Komornik. Ponadto duży ruch dotyczył centrów oraz obwodnic większych miast, jak 
Gniezno czy Konin. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba codziennych dojazdów do miast  
z obszarów ich przedmieść będzie nadal rosnąć, w tym najszybciej w rejonie Poznania, gdzie zjawiska 
towarzyszące suburbanizacji są widoczne najbardziej. Natężenie ruchu powyżej średniej wojewódzkiej 
dla dróg krajowych (oprócz powyższych przykładów) występowało na różnych odcinkach dróg 
krajowych nr: 92, 5 i S5, 11, 25, 12, S8, 154, w szczególności w rejonach miast: Września, Buk, 
Kostrzyn, Oborniki, Jarocin, Kalisz, Krotoszyn, Piła. 

Ponadnormatywne wartości natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich (powyżej 
średniej dla dróg krajowych) wystąpiły na drogach nr: 260 (Gniezno), 178 (Oborniki), 307 
(Wysogotowo), 445 (Ostrów Wlkp.), 434 (Kórnik, Gostyń), 196 (Murowana Goślina), 188 (Piła), 431 
(Mosina), 430 (Luboń). Natężenie ruchu niższe od średniej dla dróg wojewódzkich charakteryzuje 
pozostałe odcinki ww. dróg, tj. nr 83, 12 (Borek Wlkp.), 36, 83, 72. 

 
Wskaźnik motoryzacji 

W 2016 roku w Wielkopolsce w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców było zarejestrowanych 
626,6 samochodów osobowych (w 2007 roku – 437,9 pojazdów), a wartość wskaźnika była najwyższa 
wśród województw w kraju. Taka sytuacja utrzymuje się w regionie od wielu lat. Liczba pojazdów 
osobowych zarejestrowanych w regionie rośnie z każdym rokiem – od 2007 roku średnio o 4,1%, 
jednak tempo to jest jednym z najniższych w kraju. 
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Pod względem liczby pojazdów ciężarowych na 1 000 mieszkańców Wielkopolska w 2016 roku 
była wiceliderem w kraju –  108,4 pojazdów na 1 000 mieszkańców (za województwem mazowieckim 
– 119,0 pojazdów). Jednocześnie przekroczona została średnia wartość wskaźnika w kraju, która 
kształtowała się na poziomie 92,1 pojazdów na 1 000 mieszkańców. 

 
Ryc. 10. Wskaźnik motoryzacji w województwie wielkopolskim w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Układ infrastruktury drogowej województwa nie jest przystosowany w sposób dostateczny do 

wzrastającej liczby pojazdów. Jest to związane m.in. z brakiem obwodnic miast oddzielających ruch 
lokalny od tranzytowego ciężarowego. Dodatkowo duże miasta borykają się z problemem 
ograniczenia przepustowości istniejących dróg, w szczególności w godzinach porannego  
i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Jest to wynikiem prowadzenia polityki przestrzennej na 
terenach podmiejskich skutkującej tym, że rozbudowa infrastruktury nie postępuje równolegle  
z dynamicznym rozwojem nowych funkcji, w tym głównie zabudowy mieszkaniowej. 

 
Wypadki drogowe 

W 2016 roku w Wielkopolsce odnotowano 2 316 wypadków drogowych, w których 249 osób 
poniosło śmierć. Należy zauważyć, że od 2007 roku liczba wypadków na terenie województwa 
systematycznie maleje, podobnie jak liczba ofiar. Liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na  
1 wypadek drogowy w Wielkopolsce w 2016 roku kształtowała się, podobnie jak w latach ubiegłych, 
na poziomie 0,11. Wyższy wskaźnik dotyczył takich województw jak: podlaskie, kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, lubelskie, opolskie i mazowieckie. W układzie wewnątrzregionalnym największą liczbę 
wypadków odnotowano w powiecie poznańskim (242) oraz mieście Poznaniu (429), natomiast 
największą liczbę ofiar śmiertelnych w powiatach pilskim (19) i poznańskim (18). Zupełnie inaczej 
kształtowała się sytuacja zobrazowana przez wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 1 wypadek 
drogowy, w przypadku którego powiaty, w których zarejestrowano najwięcej wypadków drogowych, 
charakteryzowały się jednymi z najniższych jego wartości. 

Niniejsze dane wskazują na wagę problemu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Znaczna liczba ofiar wypadków spowodowana jest w dużej mierze ponadprzeciętnym natężeniem 
ruchu, złym stanem technicznym i nieodpowiednimi parametrami technicznymi dróg. Bardzo często 
przyczyną jest również zły stan techniczny pojazdów oraz nadmierna prędkość jazdy kierowców. 
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Ryc. 11. Śmiertelność w wypadkach drogowych w województwie wielkopolskim w 2016 roku według powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 12. Liczba wypadków i ofiar śmiertelnych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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4. TRANSPORT KOLEJOWY 

Infrastruktura kolejowa 
Całkowita długość eksploatowanych linii kolejowych w regionie w 2016 roku wyniosła 

1 878 km, co stanowiło 9,8% ogólnej długości linii kolejowych w Polsce. Wielkopolska posiadała 
najdłuższą sieć kolejową, zaraz za województwem śląskim. Aż 61,7% stanowiły linie dwutorowe  
(w kraju 45,6%), natomiast udział długości linii zelektryfikowanych stanowił 67,4% całej sieci regionu  
i był wyższy od średniej krajowej – 62,1%. Wskaźnik gęstości sieci kolejowej w 2016 roku wyniósł  
w Wielkopolsce 6,3 km/100 km2 i był zbliżony do średniej w kraju – 6,1 km/100 km2. 

 
Ryc. 13. Gęstość sieci kolejowej w Polsce w 2016 roku według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Tab. 6. Sieć kolejowa województwa wielkopolskiego w latach 2007-2016 na tle kraju 

Zmienna 
Przekrój  

terytorialny 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Linie kolejowe 
(km) 

Polska 20 107 20 196 20 360 20 228 20 228 20 094 19 328 19 240 19 231 19 132 

Wielkopolska 2 057 2 058 2 115 2 131 2 091 2 061 1 976 1 884 1 888 1 878 

Linie kolejowe 
(km/100 km2) 

Polska 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,2 6,2 6,1 

Wielkopolska 6,9 6,9 7,1 7,1 7 6,9 6,6 6,3 6,3 6,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Wśród czynnych linii kolejowych dziewięć przebiega przez Poznań lub bierze w nim początek. 

Status linii państwowej w granicach województwa posiada 10 linii. Pozostałe linie tworzą sieć  
o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. Większość linii (13) jest zelektryfikowanych, w tym dwie 
częściowo. Dwa tory ruchu posiada 11 linii, w tym trzy linie na wybranych odcinkach. Dodatkowo  
w województwie funkcjonuje 20 linii (głównie łącznic) o znaczeniu towarowym. Do istotnych połączeń 
wchodzących w skład międzynarodowych tranzytowych tras kolejowych należą linie: nr 3, 131, 272 
(odcinek Gądki – Poznań) oraz 394, po których mogą kursować pociągi tranzytowe.  

W 2014 roku prowadzono przewozy pasażerskie na 18 liniach kolejowych. Na pozostałych nie 
prowadzi się przewozów kolejowych, jednak ich parametry techniczne pozwalają na tego typu 
działalność. Dostęp do sieci posiada zdecydowana większość miast powiatowych. Miasta: Czarnków, 
Międzychód, Gostyń, Śrem, pomimo dostępu do sieci kolejowej, pozostają z niej wyłączone z uwagi 
na zawieszenie przewozów w ich rejonie, zaś przez powiat turecki nie przebiega żadna linia kolejowa.  
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Tab. 7. Podstawowe informacje o liniach kolejowych lub ich odcinkach na terenie województwa wielkopolskiego 
z priorytetem ruchu pasażerskiego  

Nr Kategoria Elektryfikacja Liczba torów Stacja początkowa Stacja końcowa 

3 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Warszawa Zachodnia Kunowice 

14 państwowa 
zelektryfikowana na 
odcinku Krotoszyn 
– Łódź kaliska 

dwutorowa Łódź Kaliska Tuplice 

18 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Kutno Piła Główna 

131 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Chorzów Batory Tczew 

181 - zelektryfikowana jednotorowa Herby Nowe Oleśnica 

203 - niezelektryfikowana dwutorowa na odcinku Piła - Kostrzyn Tczew Kostrzyn 

271 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Wrocław Główny Poznań Główny 

272 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Kluczbork Poznań Główny 

281 - 
zelektryfikowana na 
odcinku Gniezno – 
Oleśnica 

dwutorowa na odcinku Gniezno – 
Jarocin 

Oleśnica Chojnice 

351 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Poznań Główny Szczecin Główny 

353 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Poznań Wschód Skandawa 

354 - zelektryfikowana 
dwutorowa na odcinku Poznań POD – 
Oborniki i Dziembówko – Piła Główna 

Poznań Główny POD Piła Główna 

355 państwowa zelektryfikowana jednotorowa Ostrów Wlkp. Grabowno Wielkie 

356 - niezelektryfikowana jednotorowa Poznań Wschód Bydgoszcz Główna 

357 - niezelektryfikowana jednotorowa Powodowo Luboń 

359 - niezelektryfikowana jednotorowa Leszno Zbąszyń 

403 państwowa niezelektryfikowana jednotorowa Piła Północ Ulikowo 

405 - zelektryfikowana jednotorowa Piła Główna Ustka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A. 

 
Tab. 8. Podstawowe informacje o liniach kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego z priorytetem 

ruchu towarowego 

Nr Kategoria Elektryfikacja Liczba torów Stacja początkowa Stacja końcowa 

352 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Swarzędz Poznań Starołęka 

394 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Poznań Krzesiny Kobylnica 

395 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Zieliniec Kiekrz 

801 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Poznań Starołęka PSK Poznań Górczyn 

802 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Poznań Starołęka Luboń 

803 - zelektryfikowana jednotorowa Poznań Piątkowo Suchy Las 

804 państwowa zelektryfikowana jednotorowa Poznań Antoninek Nowa Wieś Poznańska 

805 - zelektryfikowana jednotorowa Swarzędz Stary Młyn 

806 państwowa zelektryfikowana jednotorowa Poznań Franowo PFD Nowa Wieś Poznańska 

807 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Sokołowo Wrzesińskie Września 

808 państwowa zelektryfikowana dwutorowa Września Podstolice 

811 państwowa zelektryfikowana jednotorowa Stary Staw Franklinów 

812 - zelektryfikowana jednotorowa Kępno (R5) Hanulin (R39) 

813 - zelektryfikowana jednotorowa Kępno (KP1) Hanulin (R5) 

814 - niezelektryfikowana jednotorowa Kępno (R38) Hanulin (R2) 

815 - zelektryfikowana jednotorowa Durzyn Krotoszyn 

816 - niezelektryfikowana jednotorowa Krotoszyn Osusz 

823 - zelektryfikowana jednotorowa Poznań Franowo PFD Stary Młyn 

824 - zelektryfikowana dwutorowa Pokrzywno Poznań Franowo PFD 

984 - zelektryfikowana dwutorowa Poznań Franowo PFB Poznań Franowo PFA 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A. 

 
Uzupełnieniem sieci kolejowej są linie wąskotorowe, po których w Wielkopolsce odbywają się 

głównie przewozy turystyczne, a częściowo także towarowe. Do najbardziej znanych kolei zaliczają 
się: Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Kaliska Kolej Dojazdowa, Pleszewska Kolej Lokalna 
(Krotoszyńska Kolej Dojazdowa), Śmigielska Kolej Wąskotorowa, Średzka Kolej Powiatowa, Wyrzyska 
Kolej Powiatowa, Żnińska Kolej Powiatowa, Kolejka Parowa Maltanka w Poznaniu, Grodziska Kolej 
Drezynowa, Krzywińska Kolej Drezynowa i kolejka parkowa w Cichowie. 
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Ryc. 14. Sieć kolejowa na terenie województwa wielkopolskiego 

 
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015 

 
O znaczeniu linii kolejowych w regionie może świadczyć ich wykorzystanie oraz generowany 

ruch pasażerski. Od wielu lat do najbardziej obciążonych połączeń należą linie przebiegające przez 
miasto Poznań, w szczególności dotyczy to linii nr 271 w kierunku Wrocławia, nr 272 w kierunku 
Katowic oraz nr 353 w kierunku Torunia. Nieco mniejszą liczbę pasażerów obsługują linie: nr 3  
z Poznania zarówno w kierunku Warszawy, jak i zachodniej granicy państwa, nr 14 i 355 na kierunku 
Łódź – Ostrów Wlkp. – Wrocław oraz linie regionalne nr 354, 356 i 357. Najmniejszy ruch pasażerski 
odbywa się na liniach nr 403 i 181. Wymienione linie, mające status linii państwowych, tworzą 
szkielet powiązań międzyregionalnych Wielkopolski. Pozostałe posiadają znaczenie regionalne.  

Modernizacja linii regionalnych oraz wyższy standard przewozów (nowy tabor, wyższa 
częstotliwość połączeń) i krótszy czas dojazdu mają znaczący wpływ na wzrost zainteresowania 
transportem kolejowym i rosnącą liczbę pasażerów. Przykładem jest efekt modernizacji regionalnych 
linii kolejowych nr 356 i 357 z Poznania w kierunku Wągrowca i Wolsztyna, która przyczyniła się do 
znacznego wzrostu liczby pasażerów na tych odcinkach. 

 
Inwestycje na liniach kolejowych 

Stan techniczny infrastruktury kolejowej ma wpływ na prędkość przejazdową pociągów, 
częstotliwość kursowania pociągów, czas podróży i bezpieczeństwo ruchu. Zmniejszenie standardów 
utrzymania sieci kolejowej pogłębia jej dekapitalizację. W Wielkopolsce przez wiele lat najlepiej 
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utrzymane były linie o znaczeniu międzynarodowym. Zauważalna jest stopniowa modernizacja linii 
kolejowych o znaczeniu regionalnym, przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Do zwiększania bezpieczeństwa ruchu oraz likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych przyczyniają 
się zarówno kompleksowe modernizacje, bieżące prace eksploatacyjne, jak i remonty budowli  
w ciągach linii kolejowych. Odpowiedzią na potrzeby przebudowy sieci kolejowej, wraz  
z wyposażeniem w nowoczesne systemy zarządzania ruchem kolejowym, są realizowane projekty 
modernizacji linii kolejowych, zarówno na głównych ciągach kolejowych, jak i na liniach regionalnych. 
Konieczne są ponadto realizacje bezkolizyjnych przejazdów kolejowo-drogowych, w szczególności  
w ciągach głównych dróg o dużym natężeniu ruchu.  

Doceniając znaczenie komunikacji kolejowej dla prawidłowego funkcjonowania regionu, 
Zarząd Województwa w ramach WRPO 2007-2013 zmodernizował regionalne linie kolejowe nr 357  
i 356 w kierunku Wolsztyna i Wągrowca. Ważnym elementem przedsięwzięcia była budowa nowych 
przystanków kolejowych. Odpowiedzią na zapotrzebowanie w związku z budową nowej fabryki 
koncernu Volkswagen w Białężycach koło Wrześni była z kolei budowa rozjazdu kolejowego na linii nr 
281 Oleśnica – Chojnice, szlak Września – Miłosław wraz z robotami towarzyszącymi. Do projektów 
podstawowych w ramach WRPO 2014+, których inicjatorem był samorząd regionalny, zaliczono 
natomiast modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. W ramach 
Programu kontynuowana ma być również modernizacja linii nr 356 i 357. Ze środków WRPO  
2007-2013 oraz WRPO 2014+ współfinansowany jest dodatkowo zakup taboru kolejowego do obsługi 
połączeń realizowanych przez spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 

Projekty infrastrukturalne na terenie Wielkopolski realizowane będą również przez PKP PLK 
S.A. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku na liście projektów podstawowych 
finansowanych z Funduszu Spójności w ramach CEF i POIiŚ znalazły się następujące inwestycje: 

• modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań; 

• prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie;  

• prace na obwodnicy towarowej Poznania; 

• modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po 
stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych; 

• modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań (Sochaczew – Swarzędz); 

• polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów; 

• prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – 
Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn/Durzyn – Leszno – Głogów; 

• prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny; 

• prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – 
Krzyż Wlkp. (wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Krzyż Wlkp.); 

• prace na liniach 353, 206, 544 Poznań Wschód – Dziarnowo – Inowrocław Rąbinek – 
region Zachodni; 

• prace na linii nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo; 

• budowa kolejowo-drogowego skrzyżowania dwupoziomowego na linii 353 w rejonie 
stacji Pobiedziska. 

Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom i warunki obsługi podróżnych oraz wizerunek 
polskiego kolejnictwa jest zły stan części dworców wraz z przyległymi do nich terenami. PKP S.A. 
koordynuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców kolejowych. W ostatnich latach objęła 
m.in. stacje: Chodzież, Koło, Leszno, Luboń, Ostrów Wlkp., Poznań Główny i Dworzec Letni, 
Puszczykówko, Swarzędz, Jarocin, Kępno, Wronki, Kościan, Środa Wlkp., Gniezno, Piła, Rawicz. 

Ponadto, w szczególności na liniach regionalnych, realizowany jest program przekazywania 
budynków dworcowych samorządom, w celu ich rewitalizacji. Szczególnie intensywnie proces ten 
przebiega na linii nr 356 z Poznania w kierunku Wągrowca. Odnowione budynki dworcowe mogą 
pełnić funkcje centrów obsługi podróżnych, punktów informacji turystycznej, czy też świetlic, 
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bibliotek, restauracji, kawiarni, a dawne linie kolejowe mogą być wykorzystywane np. pod budowę 
ścieżek rowerowych i dróg oraz tworzenie wąskotorowych szlaków turystyczno-rekreacyjnych. 

 
Kolej Dużych Prędkości 

Obok modernizacji istniejących linii kolejowych na szczeblu krajowym toczą się prace nad 
projektem nowej linii kolei dużych prędkości (KDP), która ma połączyć cztery ważne aglomeracje  
w Polsce. Projekt realizowany przez PKP PLK S.A. obok wytyczenia trasy obejmował również 
opracowanie studiów wykonalności dla poszczególnych miejskich węzłów kolejowych oraz koncepcję 
wydłużenia linii w kierunku zachodniej i południowej granicy państwa w celu włączenia w europejski 
system kolejowy o wysokim standardzie. Nowa linia w układzie tzw. „Y” ma przebiegać z Warszawy 
do Łodzi i dalej poprzez rozgałęzienie w rejonie Nowych Skalmierzyc – do Poznania i Wrocławia. Na 
terenie Wielkopolski planowana jest dodatkowa stacja KDP w rejonie Jarocina. Pociągi na tej trasie 
będą mogły jeździć z prędkością do 350 km/h. 

Aktualnie brak jest ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji. Wstępnie zaakceptowany przez 
zamawiającego – Zarząd PKP PLK S.A. został jeden z wariantów przebiegu, jednak z uwagi na brak 
mocy prawnej „Studium wykonalności…” wprowadzenie przebiegu do dokumentów planistycznych 
pozostaje bardzo problematyczne. Powyższa sytuacja rodzi negatywne konsekwencje głównie  
w sferze planistycznej. Brak możliwości rezerwacji terenu pod przyszłą linię kolejową skutkuje 
niedostosowaniem regionalnych i lokalnych polityk przestrzennych do przebiegu trasy i dalszym 
rozwojem przestrzennym w oparciu o aktualne dokumenty planistyczne. Wydłużanie w czasie decyzji 
o budowie linii spowoduje również wzrost zakładanych pierwotnie nakładów finansowych na 
realizację inwestycji, w tym w związku z przedawnieniem wydanych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 
Ryc. 15. Wizja kształtowania podstawowych elementów sieci kolejowej, w tym kolei dużych prędkości 

 

 
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
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5. TRANSPORT LOTNICZY 

Lotniska i lądowiska 
Na terenie Wielkopolski funkcjonuje Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego 

o znaczeniu regionalnym, realizujący połączenia międzynarodowe o zasięgu europejskim. Lotnisko 
obsługuje głównie ruch pasażerski, ale także towarowy. Ponadto w regionie znajdują się inne lotniska 
cywilne wpisane do rejestru lotnisk cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym w: Kobylnicy k. 
Poznania, Michałkowie k. Ostrowa Wlkp., Strzyżewicach k. Leszna. Są to lotniska należące przeważnie 
do aeroklubów i stanowiące bazę sportowo-treningową oraz obsługujące cywilne przeloty prywatne. 

Obecnie funkcjonują także samolotowe lądowiska cywilne wpisane do ewidencji Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego: Kazimierz Biskupi, Radzewice k. Poznania, Sowiniec (gm. Mosina), Powodowo 
(gm. Wolsztyn), Poznań-Bednary (gm. Pobiedziska), Debrzno, Jaryszewo (gm. Obrzycko), Krępsko (gm. 
Szydłowo), Piła, Śmiłowo (gm. Kaczory), Zakrzewo (gm. Dopiewo), Zborowo (gm. Dopiewo), Żerniki 
(gm. Kórnik), Oborniki-Słonawy (gm. Oborniki), Kąkolewo (gm. Grodzisk Wlkp.), PAGO-Dąbcze (gm. 
Rydzyna), Działyń (gm. Kłecko). 

Przy kilkunastu większych szpitalach zlokalizowano lądowiska dla śmigłowców transportu 
sanitarnego. Tego typu lądowiska znajdują się w następujących miastach: Jarocin, Kalisz, Konin, 
Krotoszyn, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, Ostrów Wlkp., Piła, Pleszew, Poznań (2 lądowiska), 
Puszczykowo, Śrem, Środa Wlkp., Trzcianka, Złotów, Szamotuły. Do pozostałych lądowisk 
śmigłowcowych o charakterze prywatnym zalicza się: Clip Logistics (gm. Swarzędz), Piła Motylewo, 
PRH Stawnica (gm. Złotów), Sobota (gm. Rokietnica), PZZ Piła, Koziegłowy ZD (gm. Czerwonak). 

Na terenie województwa zlokalizowane są także dwa czynne lotniska wojskowe: w Powidzu 
oraz w Poznaniu-Krzesinach. 

 
Port Lotniczy Poznań-Ławica 

Port Lotniczy Poznań-Ławica to najważniejsze lotnisko województwa. Długość drogi startowej 
wynosi 2 504 m, a jej szerokość 50 m. Rezultatem rozbudowy infrastruktury lotniskowej  
i terminalowej Portu, zakończonej w 2013 roku, są:  

• nowa równoległa droga kołowania, połączona z pasem startowym ścieżkami szybkiego 
zjazdu, 

• powiększona o nowe stanowiska płyta postojowa dla samolotów, 

• nowa strefa przylotów, 

• hala główna ze stanowiskami check-in, 

• powiększona i zmodernizowana część komercyjna, 

• zmodernizowana strefa odlotów. 
Rozbudowany terminal posiada około 23 000 m2 powierzchni użytkowej i przepustowość 3 mln 
pasażerów rocznie. W terminalu cargo znajdują się natomiast: magazyny: eksportowy, importowy  
i krajowy oraz boksy załadunku i wyładunku. Lotnisko w Poznaniu zostało wpisane do książki kodowej 
Lufthansy Cargo, co oznacza, że przesyłki do Poznania można nadawać z każdego lotniska na świecie. 

Liczba i kierunki połączeń Portu Lotniczego Poznań-Ławica ulegają zmianom i są zależne od 
aktualnej sytuacji rynku lotniczego oraz preferencji podróżnych. Obecnie z lotniska Ławica odbywają 
się regularne loty do 30 portów lotniczych Europy (2017 rok), w tym do siedmiu stolic krajów Unii 
Europejskiej takich jak: Kopenhaga, Paryż, Ateny, Madryt, Londyn, Oslo, Dublin, Kijów, Sztokholm oraz 
do ważnych portów przesiadkowych, jak Frankfurt n/Menem, Monachium, Barcelona czy Edynburg. 
Najwięcej regularnych połączeń lotniczych (od 10 do 45) wykonywanych jest w ciągu tygodnia do: 
Warszawy, Londynu, Dublina, Monachium, Oslo, Kopenhagi i Frankfurtu. Loty czarterowe odbywają 
się do kilkunastu państw, w 33 kierunkach, do portów lotniczych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego, Morza Czarnego, Morza Czerwonego i Oceanu Atlantyckiego. 

Od wielu lat, w tym także w 2016 roku, Wielkopolska plasuje się na szóstym miejscu w kraju 
pod względem obsługi pasażerów w portach lotniczych. Corocznie obserwowany jest wzrost liczby 
obsługiwanych pasażerów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. W 2016 roku obsłużono tam łącznie 
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1 710 216 osób, w tym 1 295 556 pasażerów w ruchu regularnym, 408 900 w ruchu czarterowym oraz 
5 760 w ruchu General Aviation, co obejmowało w sumie 24 776 operacji lotniczych. 

Od 2007 roku ruch pasażerski w porcie zwiększył się o 90,7% (w kraju o 85,2%), przy czym 
wartość wskaźnika była na poziomie przeciętnym w porównaniu do wyników innych województw.  
W 2016 roku udział ruchu lotniczego w Poznaniu stanowił 4,8% ruchu lotniczego w całym kraju i był 
niższy w stosunku do lat 2008-2012, w których osiągał maksymalne wartości – od 6,1% do 6,9%. 

 
Tab. 9. Ruch pasażerów w portach lotniczych w Wielkopolsce w latach 2007-2016 na tle kraju (tys. os.) 

Zmienna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Polska 

Przyjazdy 9 517,5 10 354,2 9 503,9 10 219,7 10 827,8 11 794,2 12 453,8 13 496,4 15 211,8 17 031,4 

Wyjazdy 9 610,5 10 362,5 9 586,8 10 327,9 10 938,1 11 883,2 12 607,4 13 584,8 15 275,9 17 072,8 

Tranzyt 117,4 54,5 150,6 161,0 121,6 134,0 97,3 949,3 827,6 1 534,2 

Wielkopolska (Port Lotniczy Poznań-Ławica) 

Przyjazdy 439,4 637,4 614,0 696,7 708,5 773,0 659,5 708,4 731,9 843,1 

Wyjazdy 431,6 626,1 628,1 693,9 725,1 794,3 676,5 721,5 751,9 851,8 

Tranzyt 26,0 0,0 29,6 28,5 29,9 27,9 19,1 15,4 17,1 15,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Ryc. 16. Ruch pasażerów w portach lotniczych w latach 2007-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Tab. 10. Przeładunek towarów (łącznie z pocztą) w portach lotniczych w latach 2007-2016 (t) 

Zmienna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Polska 

Wyładunek 50 313 45 034 40 099 45 362 47 170 44 777 46 902 42 549 51 234 55 369 

Załadunek 34 071 35 423 29 152 35 682 38 911 35 942 40 601 43 588 52 409 54 673 

Wielkopolska (Port Lotniczy Poznań-Ławica) 

Wyładunek 300 624 561 657 535 504 252 295 235 48 

Załadunek 269 742 735 566 603 526 260 306 252 59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS Transport – wyniki działalności (w latach: 2007-2016) 

 
Udział transportu lotniczego w przewozach towarowych w Polsce jest niewielki, a ilość 

przewożonych towarów oraz poczty w poszczególnych latach ulega częstym zmianom. Wyniki 
przewozów cargo są najbardziej czułym wskaźnikiem światowej koniunktury gospodarczej. Przewozy 
lotnicze stanowią najdroższy środek transportu, dlatego w konsekwencji niekorzystnych zmian 
gospodarczych przedsiębiorstwa ograniczają koszty transportu, a ruch lotniczy cargo odczuwa to 
najbardziej. Ponadto w skali kraju występują znaczne różnice regionalne ilości przewożonych 
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ładunków w ruchu krajowym i zagranicznym w poszczególnych portach lotniczych, z dominującą 
pozycją województwa mazowieckiego, obsługującego w 2016 roku 78% rynku. W latach 2007-2016  
w Wielkopolsce odnotowano spadek przeładunku towarów aż o 81%, przy ogólnym wzroście o 30,4% 
w kraju. W 2016 roku w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica załadunek i wyładunek towarów wyniósł 
107,8 t, co stanowiło zaledwie 0,1% ogólnej wielkości przeładunków w Polsce. Niski udział przewozów 
cargo na lotnisku w Poznaniu związany jest z jego ukierunkowaniem na obsługę pasażerską. 

Port lotniczy Poznań-Ławica znajduje się około 5 km od centrum Poznania. Położenie lotniska 
w granicach miasta rodzi zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Do pozytywnych 
aspektów lokalizacji portu lotniczego można zaliczyć możliwość zapewnienia dobrej dostępności 
komunikacyjnej i szybkiego połączenia z centrum miasta, w tym np. z Dworcem Głównym w Poznaniu. 
Dostępność lotniska polepszyła się w wyniku rozbudowy ul. Bukowskiej w Poznaniu do drogi 
dwujezdniowej (zakończonej w 2011 roku). Dodatkowo port lotniczy zyskał szybkie połączenie  
z autostradą A2 w wyniku budowy zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11 na odcinku od 
węzła Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód. 

Przestrzenną konsekwencją lokalizacji Ławicy jest ograniczenie wysokości zabudowy na 
ścieżkach podejścia i zejścia samolotów. Od strony wschodniej tor lotu samolotów przebiega nad 
centrum miasta, uniemożliwiając budowę budynków i budowli powyżej określonego pułapu 
wysokości. Negatywnym aspektem położenia lotniska Ławica jest generowanie ponadnormatywnego 
hałasu i jego negatywne oddziaływanie na sąsiadującą z portem zabudowę. Dodatkowo Uchwała nr 
XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie 
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, zawiera 
wymagania techniczne dotyczące budynków w określonym typie zabudowy oraz ograniczenia  
w lokalizacji budynków o danej funkcji, w tym szpitali, domów opieki społecznej i budynków 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

W 2015 roku w strefie 20-minutowego dostępu do lotniska Poznań-Ławica znalazło się 755 271 
osób. Większość mieszkańców regionu (62,1%) mieszkało w strefie godzinnej dostępności do lotniska 
(Portu Lotniczego Poznań-Ławica lub lotnisk zlokalizowanych w sąsiednich województwach), a prawie 
dla wszystkich mieszkańców (99,8%) było ono osiągalne w czasie 2 godzin10. 

 
Ryc. 17. Dostępność drogowa (czasowa) polskich lotnisk (2015 r.) 

 
Źródło: WB data (http://WBdata.pl) 

                                                                 
10 WB data (http://WBdata.pl). 
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Z uwagi na uciążliwości lokalizacji lotniska w granicach miasta, zgodnie z zapisem Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, nie można wykluczyć 
konieczności budowy regionalnego portu lotniczego w innej lokalizacji. 

 
Rola małych lotnisk w rozwoju subregionów (Kalisz, Piła, Leszno, Konin) 

Zasadniczo lotniska i lądowiska subregionalne wpływają na konkurencyjność regionu, jednak 
nie wypracowano do tej pory jednego modelu rozwoju tego typu obiektów gwarantującego sukces. 
Nie wpływają one na poprawę mobilności przestrzennej siły roboczej i nie wpisują się znacząco  
w wewnętrzny rozwój dostępności komunikacyjnej. Ich działalność związana jest głównie z obsługą 
wysoko wykwalifikowanych kadr lub dysponentów kapitału, a nie masowego klienta.  

Małe lotniska i lądowiska zlokalizowane w subregionach Wielkopolski (Leszno, Piła, Ostrów 
Wlkp., Kazimierz Biskupi k. Konina), prowadzą przede wszystkim działalność szkoleniową i sportową 
oraz w niewielkim zakresie obsługują ruch General Aviation. Generalnie nie przewiduje się 
fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu przedmiotowych obiektów, lecz zachowanie funkcji 
istniejącej z jednoczesną intensyfikacją ruchu General Aviation oraz ewentualnym rozszerzeniem  
o nieregularny ruch cargo. Rozwój małych lotnisk jest uzasadniony pomimo małej skali ich działalności 
i ograniczonego wpływu na rozwój lokalny. Każde lotnisko powinno wykorzystywać swój potencjał  
w sposób unikatowy. Do potencjalnych funkcji, które po części są realizowane lub mogłyby być 
dodatkowo rozwijane należą m.in.: wysokiej klasy, intensywna działalność szkoleniowa i sportowa, 
rozwój działalności technicznej/lokalnego biznesu, rozwój lotniska jako produktu turystycznego11. 

 

6. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 

Klasyfikacja dróg wodnych i infrastruktura transportu śródlądowego 
Największe rzeki stanowiące jednocześnie drogi wodne na terenie Wielkopolski to Warta, 

przepływająca przez centrum regionu, oraz jej dopływ – Noteć. Układ dróg wodnych śródlądowych 
jest bardzo korzystny - zapewnia połączenie ze zlokalizowanymi na rzece Odrze portami w Szczecinie  
i Świnoujściu oraz w Gdańsku poprzez Wisłę. Jednocześnie Warta i Noteć tworzą Wielką Pętlę 
Wielkopolski – międzyregionalny szlak o istotnym znaczeniu turystycznym dla regionu. Najważniejszą 
drogą wodną dla żeglugi w regionie jest szlak Wisła – Odra (planowana międzynarodowa droga 
wodna E70), łączący systemy żeglugowe Europy Zachodniej i Wschodniej, obejmujący na terenie 
Wielkopolski rzekę Noteć. 

Transport wodny śródlądowy odgrywa mało istotną rolę w systemie transportowym oraz 
gospodarce regionu – obecnie odbywają się jedynie przewozy incydentalne. Wpływ na to ma przede 
wszystkim silna konkurencja ze strony transportu drogowego i kolejowego, a także niskie parametry 
techniczne dróg wodnych oraz zły stan infrastruktury żeglugowej i urządzeń hydrotechnicznych (lub 
ich brak). Śródlądowe drogi wodne Wielkopolski, według przyjętych klasyfikacji, należą do dróg 
wodnych o znaczeniu regionalnym (zalicza się tu drogi klasy Ia, Ib, II i III): 

Drogi wodne w Wielkopolsce posiadają następujące klasy: 

• Kanał Ślesiński: 
- II od połączenia z Wartą do Jeziora Gopło (32,0 km), 
- III Jezioro Gopło (27,5 km); 

• Rzeka Warta: 
- Ia od kanału Ślesińskiego do Lubonia (154,6 km), 
- Ib od Lubonia do ujścia Noteci (183,8 km), 
- II od ujścia Noteci do ujścia do Odry (68,2 km); 

• Rzeka Noteć: 
- Ia od Jeziora Gopło (przez Kanał Górnonotecki) do połączenia z Kanałem Bydgoskim 

(87,1 km), 

                                                                 
11 Na podstawie opracowania na zlecenie WROT: Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk o znaczeniu lokalnym 
zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski. BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Poznań. 2014. 
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- Ib od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia Drawy (138,3 km), 
- II od ujścia Drawy do ujścia do Warty (48,9 km). 

Należy również wskazać na niezadowalający poziom wyposażenia wskazanych dróg wodnych 
w urządzenia techniczne, niezbędne dla prowadzenia prawidłowej gospodarki transportowej. 
Istniejące porty rzeczne są w bardzo złym stanie technicznym i nie spełniają swojego zadania. Na 
rzece Noteć są to m.in.: porty w Krzyżu, Czarnkowie, Ujściu, oraz nabrzeża przeładunkowe poza 
regionem (w Gorzowie Wlkp., Nakle n/Notecią). Na rzece Warcie są to m.in. porty we Wronkach  
i w Poznaniu oraz nabrzeża przeładunkowe w Obrzycku, Czerwonaku, Poznaniu, Luboniu i Koninie. 

Powyższe przekłada się na udział transportu śródlądowego w przewozie ładunków ogółem  
w Polsce, który jest znikomy. Śródlądowe szlaki żeglugowe na terenie województwa nie odgrywają 
obecnie żadnej roli gospodarczej. Wykorzystanie transportowe Warty i Noteci w większej skali 
uwarunkowane jest relatywnie wysokimi nakładami finansowymi na regulację dróg wodnych, 
pogłębienie, modernizację urządzeń i budowli hydrotechnicznych, przebudowę i rewitalizację portów 
rzecznych oraz odnowę i zakup nowego taboru żeglugowego. Z drugiej strony transport śródlądowy 
posiada niewątpliwe zalety w porównaniu z innymi, w tym w szczególności związane z pozytywnym 
wpływem na środowisko naturalne. 

Na chwilę obecną główne potencjalne sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego 
w miastach to kontynuacja tradycyjnych kierunków, takich jak: przewozy kruszywa dla budownictwa  
i przewozy surowców energetycznych oraz nowe sfery zastosowania: codzienne zaopatrzenie sklepów 
z centrów dystrybucyjnych, w tym zwłaszcza marketów wielkopowierzchniowych, wywóz śmieci, 
dostawy papieru i wywóz makulatury do recyklingu. 

 

7. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

Transport autobusowy 
W zakresie wojewódzkiego publicznego transportu autobusowego kompetencje UMWW 

koncentrują się wokół wydawania zezwoleń na realizację przewozów oraz do zwrotu środków z tytułu 
stosowania ulg ustawowych w cenach biletów dla pasażerów na liniach autobusowych. Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego nie zlecał do tej pory realizacji przewozów autobusowych  
w charakterze służby publicznej. Kwestie zasadności realizacji usług transportowych oraz ich 
opłacalności zależały wyłącznie od przewoźnika, bądź innych zainteresowanych podmiotów np. gmin. 

Regularna komunikacja autobusowa w regionie odbywa się po następujących rodzajach linii12: 

• międzyregionalnych dalekobieżnych, tj. powyżej 160 km, obejmujących swoim zasięgiem 
obszar co najmniej dwóch regionów, które łączą miasta wojewódzkie oraz inne 
ważniejsze ośrodki aglomeracyjne, 

• regionalnych, tj. w granicach 50-160 km, dokonywanych na obszarze kilku sąsiednich 
województw, łączących mniejsze miasta z dużymi ośrodkami w regionie, 

• podmiejskich, tj. do 50 km, łączących osiedla wiejskie z ośrodkami gminnymi, 
powiatowymi i wojewódzkimi, 

• miejskich, tj. funkcjonujących w obrębie miast oraz w strefie 5-10 km poza ich granicami. 
Liczba linii regularnych oraz wielkość przewozów osób wynika ze zgłaszanego popytu na 

przewozy. Zapotrzebowanie na transport osób zależy najczęściej od charakteru obsługiwanego 
obszaru, w tym przede wszystkim liczby ludności, gęstości zaludnienia, rozkładu przestrzennego 
osiedli oraz rozmieszczenia ośrodków przemysłowych, naukowych i administracyjnych, stanowiących 
generatory ruchu. Najwięcej regularnych linii autobusowych występuje w powiatach: poznańskim  
z Poznaniem, konińskim z Koninem i w Kaliszu. W ostatnich latach w Wielkopolsce zmniejszyła się 
liczba regularnych linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar co najmniej dwóch powiatów. 
W latach 2010-2013 oscylowała ona w granicach 775-855, jednak od 2014 roku obserwuje się 

                                                                 
12 Transport publiczny w Wielkopolsce. Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Poznań. 2017. 
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systematyczny spadek liczby obowiązujących zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – aż 
do 477 linii autobusowych w 2016 roku (dodatkowo funkcjonowało 68 linii specjalnych – „przewozów 
zamkniętych”, obejmujących dowozy dzieci do szkół i przewozy pracownicze).  

W 2016 roku na terenie województwa wielkopolskiego przewóz regularny osób (na podstawie 
zezwoleń udzielonych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego) realizowało 45 przewoźników. 
Aż 38 z nich podpisało z Województwem Wielkopolskim umowy na finansowanie ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Łącznie  
w Wielkopolsce w 2016 roku zawarto umowy z 91 przewoźnikami drogowymi. Największymi 
przewoźnikami w Wielkopolsce są Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej o różnym statusie 
własnościowym. Istotne znaczenie w przypadku przewozów autobusowych miała m.in. prywatyzacja 
państwowych Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, które funkcjonują na zasadach 
rynkowych, zainteresowanych świadczeniem usług na liniach, które są najbardziej dochodowe. 
Niestety w dużej mierze spowodowało to rezygnację przedsiębiorstw z obsługi linii, które okazują się 
nierentowne nie uwzględniając w pełni potrzeb społeczności lokalnych. W wyniku zmiany struktury 
przewozów w coraz większym stopniu regularne przewozy autobusowe obsługiwane są przez małych, 
lokalnych przewoźników. 

 
Ryc. 18. Liczba funkcjonujących regularnych linii autobusowych w Wielkopolsce, dla których zezwolenie wydał 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w latach 2010-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Transportu pt. Transport publiczny w Wielkopolsce, 2017 r. 

 
Ryc. 19. Liczba przewiezionych pasażerów w transporcie autobusowym na terenie województwa wielkopolskiego 

w latach 2009-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Departamentu Transportu pt. Transport Autobusowy w Wielkopolsce, 

2016 r., oraz Transport publiczny w Wielkopolsce, 2014 r. i 2017 r. 
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Liczba przewiezionych pasażerów przez przewoźników posiadających zezwolenia na regularny 
przewóz osób wydanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyniosła w 2016 roku 
21,7 mln osób, w tym 8,4 mln osób przewieziono na podstawie biletów jednorazowych, 12,7 mln 
osób w oparciu o bilet miesięczny, a 0,6 mln pasażerów na podstawie biletów okresowych. 

 
Transport kolejowy (przewozy regionalne) 

Istniejący model świadczenia usług użyteczności publicznej w transporcie zbiorowym  
w zakresie wojewódzkich przewozów kolejowych polega na realizacji umowy (cywilnoprawnej) 
pomiędzy Samorządem Województwa a przewoźnikiem na świadczenie usług zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Usługi te obejmują13 określany corocznie poziom rekompensaty z uwzględnieniem: 
kosztów świadczenia powierzonych zadań przewozowych, wpływów z biletów oraz rozsądnego zysku 
(zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego).  

Przewoźnikami wykonującymi przewozy w ramach służby publicznej w Wielkopolsce są: 

• Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w kapitale której udział Województwa Wielkopolskiego 
wynosi 4,85%, 

• Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., będące spółką samorządową ze 100% udziałem 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego, powołaną na mocy Uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/542/09 z dnia 28 września 2009 roku. 

W 2016 roku spółka Przewozy Regionalne przewiozła w regionie blisko 16,3 mln pasażerów  
(o 0,9 mln osób więcej niż w 2015 roku), natomiast spółka Koleje Wielkopolskie ponad 8,1 mln 
pasażerów (o 0,7 mln osób więcej niż w roku poprzednim)14. Udział w rynku obu przewoźników ulega 
zmianom. W wyniku modernizacji regionalnych linii kolejowych nr 356 i 357, a także poprzez 
przejmowanie kolejnych połączeń kolejowych od spółki Przewozy Regionalne i zwiększanie 
częstotliwości kursów, spółka Koleje Wielkopolskie notuje systematyczny wzrost liczby pasażerów. 

 
Tab. 11. Liczba pasażerów w przewozach regionalnych w latach 2012-2016 w województwie wielkopolskim 

Przewoźnik kolejowy 
Liczba pasażerów (mln os.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Koleje Wielkopolskie Sp. z . o.o.  3,4 5,4 7,2 7,4 8,1 
Przewozy Regionalne Sp. z . o.o. 16,6 15,2 14,2 15,4 16,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu pt. Transport publiczny w Wielkopolsce, 2014 r. i 2017 r. 

 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada odpowiedni tabor (22 autobusy szynowe  

o napędzie spalinowym – 17 wydzierżawionych spółce Koleje Wielkopolskie, a 5 spółce Przewozy 
Regionalne) do obsługi całej pracy przewozowej na regionalnych liniach niezelektryfikowanych. 
Dodatkowo, w związku ze zwiększaniem potoków pasażerskich, głównie na linii nr 356 na odcinku 
Poznań – Wągrowiec, zawarto umowę na dzierżawę kolejnych czterech dwuczłonowych autobusów 
szynowych (wykorzystywanych przez spółkę Koleje Wielkopolskie). 

Od rozkładu jazdy 2012/2013 spółka Koleje Wielkopolskie prowadzi przewozy również na 
części linii zelektryfikowanych, za pomocą nowych oraz używanych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych zakupionych przez Województwo Wielkopolskie w ramach WRPO 2007-2013. W tym 
zakresie województwo jest właścicielem (poza wspomnianymi wcześniej autobusami szynowymi)15: 

• 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, 

• 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 „Elf”. 

                                                                 
13 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Opracowanie 
wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015. 
14 Transport publiczny w Wielkopolsce. Raport Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Poznań. 2017 r. 
15 Transport publiczny w Wielkopolsce. Raport Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Poznań. 2017 r. 
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W regionie podejmowane są liczne działania na rzecz rozwoju transportu kolejowego, których 
celem jest poprawa jakości przewozów kolejowych, a przez to wzrost liczby osób korzystających  
z tego środka transportu. Służą temu nie tylko inwestycje związane z modernizacją linii kolejowych, 
lecz także działania mające na celu rozwój taboru kolejowego. Obejmują one sukcesywną naprawę  
i modernizację dotychczas użytkowanych pojazdów kolejowych, a także zakup nowych pociągów – 
głównie dzięki środkom WRPO 2007-2013, które pozwoliły na zakup 22 sztuk zespołów trakcyjnych, 
oraz WRPO 2014+, w ramach którego uzyskano dofinansowanie na zakup 10 nowych 
(pięcioczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz na modernizację 5 używanych EZT. 

 
Ryc. 20. Linie kolejowe na tle linii autobusowych na terenie Wielkopolski w pasażerskich przewozach 

ponadpowiatowych, w podziale na przewoźników 

 
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015 

 
Przewozy regionalne prowadzone są na większości linii kolejowych Wielkopolski. Spółka 

Przewozy Regionalne obsługuje trakcją elektryczną relacje: Poznań – Gniezno – Mogilno, Poznań – 
Zbąszynek, Jarocin – Krotoszyn – gr. regionu, Poznań – Piła – Szczecinek, Poznań – Krzyż – Stargard 
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Szczeciński, Piła – Wyrzysk – Bydgoszcz, Ostrów Wlkp. – Oleśnica, Poznań – Leszno – Wrocław, Poznań 
– Ostrów Wlkp. – Kępno – Kluczbork, Ostrów Wlkp. – Kalisz – gr. regionu, oraz trakcją spalinową 
relacje: Chojnice – Piła – Krzyż, Piła – Wałcz. Spółka Koleje Wielkopolskie obsługuje połączenia  
z Poznania i z Leszna w następujących kierunkach: z Poznania do: Kutna (przez Konin), Zbąszynka, 
Wolsztyna, Gołańczy, Mogilna (przez Gniezno) oraz z Leszna do Ostrowa Wlkp. i Zbąszynka. 

 
Integracja transportu zbiorowego i kolej metropolitalna 

Obecnie formułowane cele polityk transportowych, zarówno na poziomie krajowym, jak  
i lokalnym, ukierunkowane są m.in. na rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego, w celu 
minimalizacji negatywnego oddziaływania rosnącego ruchu drogowego. Rozwój komunikacji 
zbiorowej powinien być ukierunkowany przede wszystkim na integrację transportu publicznego  
w punktach przesiadkowych. Role tę na terenie miast mogą pełnić dworce i pętle komunikacyjne, 
natomiast na pozostałych terenach – dworce kolejowe lub autobusowe (w przypadku braku kolei). 
Szczególnie istotne jest wykorzystywanie dworców jako punktów przesiadkowych integrujących różne 
rodzaje transportu, w tym kolejowego, autobusowego, miejskiego, samochodowego i rowerowego. 

Bazując na założeniu zintegrowania różnych form komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej  
w oparciu o kolej, powstała koncepcja rozwoju poznańskiej kolei metropolitalnej – znajdująca swoje 
odzwierciedlenie w Master Planie dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stanowiącej zasadniczy 
element budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na obszarze metropolitalnym 
Poznania. Działania podejmowane w ramach Master Planu mają doprowadzić do usprawnienia 
komunikacji publicznej na tym obszarze poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla 
funkcjonowania połączeń (charakteryzujących się dużą częstotliwością i cyklicznością oraz krótkim 
czasem przejazdu) pomiędzy Poznaniem a gminami ościennymi. 

 
Ocena dostępności transportu publicznego16 

Transport publiczny stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego miast  
i regionów, jednak dostępna dla mieszkańców oferta, zarówno transportu kolejowego, jak  
i autobusowego, głównie ze względów ekonomicznych, jest systematycznie ograniczana. Z drugiej 
strony w skali całego kraju następuje przewartościowanie priorytetów polityki transportowej i wzrost 
zainteresowania transportem publicznym. Publiczny transport zbiorowy służy przede wszystkim 
wyrównywaniu szans w dostępie do różnorodnych usług, w szczególności do pracy i edukacji. 

Największe problemy z dostępem do zbiorowego transportu publicznego w Wielkopolsce 
występują w północnej i wschodniej części regionu. Zdecydowanie lepszy dostęp do komunikacji 
zbiorowej posiadają gminy położone w pobliżu dużych miast oraz przy głównych szlakach komunikacji 
kolejowej. Dostępność ośrodków subregionalnych z miast powiatowych jest generalnie niska i mocno 
uzależniona od lokalizacji siedzib powiatów. Istotną rolę dla atrakcyjności transportu publicznego 
odgrywa tu kolej, w szczególności w przypadku występowania linii kolejowej łączącej oba typy 
ośrodków. Charakterystyczna jest również lepsza dostępność z ośrodków subregionalnych do miasta 
Poznania niż do pozostałych stolic subregionów. 

W regionie zauważa się istotną polaryzację w dostępie do komunikacji zbiorowej w relacjach 
międzygminnych – pomiędzy gminami leżącymi w otoczeniu dużych miast a pozostałymi gminami 
województwa. Zdecydowanie największą liczbę połączeń w ciągu dnia roboczego posiadają: wśród 
gmin miejsko–wiejskich – Luboń (143 połączenia), wśród gmin wiejskich – Suchy Las (97 połączeń), 
obie należące do powiatu poznańskiego. Skrajnym przypadkiem jest gmina Wielichowo, 
nieposiadająca bezpośrednich połączeń z miastem powiatowym – Grodziskiem Wlkp. Konieczność 
przesiadek w każdym przypadku powoduje wydłużenie łącznego czasu podróży. 

W zdecydowanej większości gmin czas podróży środkiem zbiorowego transportu publicznego  
z siedziby gminy do miasta powiatowego w Wielkopolsce zajmuje nie więcej niż 45 minut. 

                                                                 
16 Na podstawie opracowania wykonanego na zlecenie WROT: Beim M., Matuszak B., Siemianowski A., Sobieraj M. Wpływ 
dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa wielkopolskiego. Poznań. 2014. 
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Uwzględniając ponadto niską częstotliwość połączeń, długość drogi do przystanku oraz sam czas 
jazdy, należy stwierdzić, że łączne czasy przejazdów transportem publicznym są niezadowalające  
i mało konkurencyjne względem motoryzacji indywidualnej. Szczególnie trudna sytuacja, nosząca 
znamiona wykluczenia społecznego, występuje w powiatach, w których z siedzib gmin do głównego 
miasta podróż transportem publicznym trwa ponad godzinę (np. gminy Łobżenica, Drawsko, Wilczyn). 
Dotyczy to również gmin, w których połączenia realizowane są rzadziej niż raz na dwie godziny. 

Podobny problem w innych obszarach województwa dotyczy okresów weekendowych. 
Dostępność transportu zbiorowego jest wtedy mocno ograniczona, co stanowi problem zarówno  
w kontekście rozwoju turystyki regionalnej, jak i dojazdów studentów niestacjonarnych do uczelni czy 
osób pracujących w soboty lub niedziele do miejsc pracy. Pozytywnie wyróżniają się jedynie gminy 
zlokalizowane w sąsiedztwie dużych miast, w których siedziba gminy posiada dostęp do kolei. 

 
Ustalenia Planu transportowego województwa wielkopolskiego17 

Ustalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Wielkopolskiego koncentrują się wokół: 

• organizacji rynku przewozów – plan określa model świadczenia usług publicznych  
w transporcie pasażerskim, 

• zasad finansowania publicznych przewozów zbiorowych o charakterze wojewódzkim,  
w tym formy i źródła finansowania oraz kosztów i przychodów z realizacji transportu 
zbiorowego, wynikających z założeń przyjętych w budżecie Województwa, 

• zasad wyboru operatorów, 

• planowanych rozwiązań transportowych, w tym zasad integracji transportu 
pasażerskiego, planowanych zmian w infrastrukturze transportowej oraz planowanego 
układu linii publicznego transportu zbiorowego, na których Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego będzie organizował przewozy, 

• docelowych standardów świadczenia usług przewozowych (w tym jednolitego systemu 
informacji pasażerskiej oraz wymogów dla taboru). 

Budowa docelowej oferty zrównoważonego transportu zbiorowego opiera się na czterech 
zasadniczych kryteriach: 

• wielkości potoków pasażerskich, 

• dostępności i jakości infrastruktury transportowej, 

• czasie podróży (głównie w kontekście wyboru pomiędzy koleją a transportem 
autobusowym), 

• gęstości zaludnienia (szczególnie w kontekście transportu autobusowego). 
Pod pojęciem integracji transportu pasażerskiego w Planie Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego rozumie się: „wszelkie 
działania zmierzające do spójnego funkcjonowania różnych gałęzi i środków transportowych oraz 
operatorów i instytucji transportowych”, na którą składają się integracja infrastrukturalna, 
informacyjna, taryfowa i instytucjonalna. Rolę zintegrowanych węzłów przesiadkowych  
w województwie, mających zapewnić sprawne i dogodne przesiadki między różnymi środkami 
transportu zbiorowego i indywidualnego, pełnić będą dworce kolejowe i autobusowe zlokalizowane 
w: Chodzieży, Czarnkowie, Czempiniu, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, 
Kole, Koninie, Kościanie, Krotoszynie, Krzyżu, Lesznie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, 
Ostrowie Wlkp., Pile, Pleszewie, Pniewach, Pobiedziskach, Poznaniu (w miejscu stacji Poznań 
Główny), Rogoźnie, Skokach, Śremie, Środzie Wlkp., Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wronkach  
i Wrześni. Zgodnie z założeniami każdy taki węzeł będzie wyposażony w blisko usytuowane przystanki 
i miejsca postojowe, punkty sprzedaży biletów oraz system informacyjny. Przewiduje się również 

                                                                 
17 Na podstawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. 
Dokument wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przyjęty Uchwałą nr XI/307/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku. Poznań. 2015. 
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udostępnienie punktów przesiadkowych wszystkim operatorom i przewoźnikom transportu 
zbiorowego. Docelowy układ połączeń komunikacyjnych obejmuje linie autobusowe i kolejowe, na 
których Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza aktualnie lub przyszłości,  
z wykorzystaniem infrastruktury istniejącej lub planowanej, prowadzić przewozy wojewódzkie  
w charakterze służby publicznej. 

 
Tab. 12.  Zestawienie standardów linii kolejowego publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce 

Nr linii wg 
Sieciowego 
Rozkładu 
Jazdy  
PKP PLK S.A. 

Nr linii wg 
Instrukcji 
kolejowej 
D29  
PKP PLK S.A. 

Trasa kolejowa Połączenie 

Częstotliwość dobowa połączeń 
wg scenariusza 

Nazwa 
skrócona zmniejszonej 

mobilności 
realistyczny 

zwiększonej 
mobilności 

321 281 
Gniezno – Września – 
Jarocin 

Gniezno – Września – Jarocin 5 5 6 K01 

300 3, 807, 808 
Poznań – Kutno 
(Warszawa) 

Poznań – Krzewie 2 2 2 

K02 
Poznań – Kłodawa 3 4 4 

Poznań – Konin 9 9 9 

Poznań – Września 9 9 10 

321 281, 143 
Jarocin – Krotoszyn 
(Wrocław) 

Jarocin – Cieszków 4 5 6 K03 

350 14 Leszno – Ostrów Wlkp. 
Leszno – Ostrów Wlkp. 2 3 3 

K04 
Leszno – Krotoszyn 3 2 3 

328 359 Leszno – Zbąszynek 
Leszno – Zbąszynek 2 2 3 K05 

Leszno – Wolsztyn 2 2 3  

200 14, 355 
Sieradz – Ostrów Wlkp. 
– Wrocław 

Skalmierz – Międzybórz 4 4 5 

K06 
Skalmierz – Ostrów Wlkp. 4 4 5 

Skalmierz – Kalisz 1 1 1 

Ostrów Wlkp. – Międzybórz 4 4 4 

425 18 Piła – Bydgoszcz Piła – Jadwiżyn 7 7 7 K07 

426 203 Piła – Chojnice Piła – Bukowo 5 5 6 K08 

365 403 
Piła – Wałcz – Kamień 
Pom. – Szczecin 

Piła – Dobino Wałeckie 2 3 3 K09 

430 353 Poznań – Mogilno 
Poznań – Mogilno  9 9 10 

K10 
Poznań – Gniezno 14 15 15 

320 272 Poznań –Kluczbork 

Poznań – Ostrów Wlkp. 7 8 8 K11.1 

Poznań – Jarocin 10 11 12 
 

Ostrów Wlkp. – Kępno 4 5 5 
K11.2 

Ostrów Wlkp. – Kostów 4 4 5 

360 351 
Poznań – Krzyż – 
Stargard Szczeciński 

Poznań – Drawiny 2 2 2 

K12 
Poznań – Krzyż 4 4 4 

Poznań – Wronki 2 2 3 

Poznań – Szamotuły 5 5 6 

330 271 
Poznań – Leszno – 
Żmigród (Wrocław) 

Poznań – Korzeńsko 4 4 5 

K13 
Poznań – Leszno 15 15 16 

Leszno – Rawicz 1 1 1 

Leszno – Korzeńsko 3 3 3 

340 354, 405 
Poznań – Piła – 
Szczecinek 

Poznań – Turkowo 4 4 5 

K14 Poznań – Piła 5 5 5 

Poznań – Oborniki Wlkp. 7 8 9 

390 356 
Poznań – Wągrowiec – 
Gołańcz 

Poznań – Gołańcz 3 3 3 
K15 

Poznań – Wągrowiec 9 10 11 

332 357 Poznań – Wolsztyn 
Poznań – Wolsztyn 5 6 6 

K16 
Poznań – Grodzisk Wlkp. 5 6 6 

300a 3 Poznań – Zbąszynek 
Poznań – Zbąszynek 8 8 8 

K17 
Poznań – Opalenica 4 4 4 

– 369 Śrem – Czempiń Śrem – Czempiń 6 7 8 K18 

– 360, 14 Gostyń – Leszno Gostyń – Leszno 6 7 8 K19 

345 203 Piła – Krzyż Piła – Stare Bielice 7 8 8 K20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Wielkopolskiego, Poznań. 2015 
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Celem nadrzędnym w planowaniu układu oraz podstawowych parametrów ruchu, np. 
częstotliwości połączeń, było zapewnienie komunikacji między powiatami na liniach, na których 
prognozuje się duże potoki pasażerskie. Poza popytem na przewozy ponadpowiatowe, kryteriami 
wyboru tras były także: możliwie krótki czas przejazdu, dostępność kolejowych połączeń krajowych, 
wykorzystanie istniejącej lub planowanej infrastruktury oraz zasięg porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w zakresie ich właściwości (np. istniejące związki międzygminne). Ponadto 
w celu uniknięcia konkurencji dwóch środków transportu jednego przewoźnika priorytet ruchu 
nadano liniom kolejowym, a rolę uzupełniającą – liniom autobusowym. 

 
Ryc. 21. Docelowy układ linii publicznego transportu zbiorowego 

 
* charakterystyka linii wg oznaczeń w tabelach 12 i 13 
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015 
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Tab. 13. Zestawienie parametrów i standardów linii autobusowego publicznego transportu zbiorowego  
w województwie wielkopolskim 

Trasa Dystans (km) 
Częstotliwość dobowa połączeń wg scenariusza 

Nazwa skrócona 
zmniejszonej mobilności realistyczny zwiększonej mobilności 

Sompolno – Konin – Turek 81 14 15 16 A01 

Międzychód – Poznań 80 5 6 7 A02 

Piła – Czarnków – Wronki 66 11 12 14 A03 

Czarnków – Oborniki 39 2 3 3 A04 

Chodzież – Czarnków 29 2 2 2 A05 

Międzychód – Wronki 38 6 6 7 A06 

Nowy Tomyśl – Pniewy – Wronki 54 5 6 6 A07 

Gostyń – Śrem 28 5 5 6 A08 

Sompolno – Koło – Turek 61 9 10 11 A09 

Jarocin – Turek 78 4 4 5 A10 

Turek – Września 96 9 10 11 A11 

Kalisz – Konin 59 10 11 12 A12 

Gniezno – Wągrowiec – Rogoźno 62 8 9 10 A13 

Pobiedziska – Skoki 28 3 3 4 A14 

Kalisz – Pleszew 30 13 15 17 A15 

Kościan – Wolsztyn 54 4 5 5 A16 

Grodzisk Wlkp. – Kościan 31 3 4 4 A17 

Gostyń – Kościan 43 6 7 8 A18 

Kalisz – Turek 45 6 7 8 A19 

Września – Środa Wlkp. 24 2 2 2 A20 

Gostyń – Jarocin 40 4 5 6 A21 

Jarocin – Śrem 45 6 7 8 A22 

Grodzisk Wielkopolski – Nowy Tomyśl  20 2 2 3 A23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Województwa Wielkopolskiego, Poznań. 2015 

 

8. TRANSPORT TOWARÓW 

Przewozy ładunków i główne kierunki wymiany towarowej 
Gospodarka w Polsce przechodzi intensywne zmiany. Spowolnienie gospodarcze miało swoje 

skutki także w transporcie. Wielkość przewozu towarów ulega wahaniom. W 2016 roku wszystkimi 
rodzajami transportu przewieziono 1 836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem  
i wykonano pracę przewozową w wysokości 385,7 mld tonokilometrów, tj. o 6,9% większą niż przed 
rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym  
i żegludze morskiej, przy spadku w transporcie kolejowym, rurociągowym i żegludze śródlądowej. 

Działalność logistyczna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i koncentruje się głównie  
w lokalnych, branżowych centrach logistycznych. Rzadkością jest budowa dużych wielofunkcyjnych 
centrów, jak w przypadku krajów Europy Zachodniej. Obsługa transportowa ładunków jest 
zróżnicowana w poszczególnych województwach w zależności od położenia i innych uwarunkowań 
przestrzennych, w tym dostępu do infrastruktury transportowej. Wielkopolska znajduje się w grupie 
regionów obsługujących największe masy ładunków, za śląskim, mazowieckim i pomorskim. Głównym 
kierunkiem międzynarodowej wymiany towarowej Wielkopolski są Niemcy (prawie 40% wymiany 
towarowej ogółem), a następnie Czechy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Ukraina. 

Struktura towarowa eksportu Wielkopolski nie zmienia się znacznie. Najważniejsze grupy 
towarowe w eksporcie to wyroby branży maszynowej (motoryzacyjnej), meblowej oraz tworzyw 
sztucznych. Na kolejnych miejscach znajdują się wyroby przemysłu metalowego, farmaceutycznego, 
spożywczego (mięso i podroby jadalne) oraz drzewno-papierniczego. W strukturze produktowej 
eksportu od lat przeważają te same produkty. Eksport województwa wielkopolskiego rozwija się 
wolno. Dynamika wzrostu eksportu jest niższa niż dynamika dla całego kraju.  

 
 
 



WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
 

 

86 
 

Tab. 14. Kierunki potoków ładunkowych województwa wielkopolskiego w 2013 roku 

Export Import 

kierunek udział % kierunek udział % 

ogółem 100,0 ogółem 100 

Niemcy 38,8 Niemcy 34,9 

Holandia 5,0 Czechy 8,0 

Francja 4,9 Chiny 3,6 

Czechy 4,6 Holandia 3,5 

Wielka Brytania 4,5 Ukraina 3,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej, za: „Potencjalne korzyści  
i kierunki wymiany towarowej dla kreowania impulsów rozwojowych regionów korytarza Bałtyk–Adriatyk w Polsce”, 2013 r. 

 
Tab. 15. Obsługa transportowa przewozów towarowych w województwie wielkopolskim w 2013 roku 

Export Import 

rodzaj transportu udział % rodzaj transportu udział % 

ogólnie 100,0 ogólnie 100,0 

transport drogowy 45,5 transport drogowy 76,7 

transport morski 7,1 transport morski 18,0 

transport kolejowy 4,4 transport kolejowy 5,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej, za: „Potencjalne korzyści  
i kierunki wymiany towarowej dla kreowania impulsów rozwojowych regionów korytarza Bałtyk–Adriatyk w Polsce”, 2013 r. 

 
Podobnie jak w kraju, zdecydowanie dominujący udział w strukturze przewozu ładunków  

w poszczególnych gałęziach transportu posiada transport drogowy. Odległości przewozów nie są 
jednak duże i ograniczają się głównie do obszaru regionu. Województwo wielkopolskie w 2016 roku 
plasowało się na czwartym miejscu w kraju pod względem przewiezionej masy ładunkowej 
transportem samochodowym, co stanowiło 10,3% ogólnej masy przewiezionych ładunków w kraju.  

 
Tab. 16. Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w 2016 roku (tys. t) 

Kierunek 
Export Import 

Polska Wielkopolska Polska Wielkopolska 

ogółem 1 143 779 115 203 1 134 372 118 501 

wewnątrz województwa 718 141 69 743 718 141 69 743 

do/z innych województw 352 658 36 687 352 658 40 401 

za granicę/ z zagranicy 72 980 8 773 63 573 8 357 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS Transport – wyniki działalności w 2016 r. 

 
Ryc. 22. Przewozy ładunków (nadania i odbiory) transportem samochodowym w 2016 roku (tys. t) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Transport – wyniki działalności w 2016 r. 
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Kolejowe przewozy towarowe na terenie Wielkopolski wykonuje głównie PKP CARGO S.A. 
poprzez Zakłady Przewozów Towarowych w Poznaniu i Jarocinie oraz kilkanaście innych podmiotów. 
Podstawowym segmentem towarów przewożonym przez PKP CARGO S.A. są paliwa stałe, w tym 
głównie węgiel kamienny. Kolejnym co do wielkości segmentem towarów są kruszywa i materiały 
budowlane oraz metale i rudy. Towary nadawane z terenu województwa (dane PKP S.A.) to przede 
wszystkim: metale i wyroby metalowe, drewno i wyroby drewniane, płody rolne, przesyłki 
kombinowane i pozostałe ładunki. W odbiorach dominują ładunki masowe, takie jak: węgiel, cement, 
ropa naftowa i wyroby naftowe oraz kamienie wszelkie. W przewozach kolejowych znaczny udział 
odgrywają także samochody osobowe i ich części oraz wyroby meblarskie. Największy udział  
w nadaniach towarów w regionie mają takie miejscowości jak: Kłodawa, Konin, Swarzędz, Szamotuły  
i Ostrów Wlkp. 

 
Transport intermodalny 

Jednym z ważniejszych czynników kształtowania konkurencyjności Wielkopolski w kraju i za 
granicą jest rozwój transportu intermodalnego. Rozwój gospodarczy związany jest współcześnie ze 
sprawną wymianą różnej postaci dóbr. Szczególne znaczenie w zakresie wykorzystania potencjałów 
rozwojowych w ujęciu regionalnym mają zagadnienia związane z transportem i dostępnością 
komunikacyjną już nie tylko w kontekście kosztów transportu i czasu, ale coraz częściej w kwestii 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Podejście do transportu mocno ewoluuje w kierunku 
zagadnień związanych z transportem intermodalnym, czyli transportem wykorzystującym co najmniej 
dwie różne jego gałęzie. 

 
Ryc. 23. Wpływ zastosowania transportu intermodalnego na układ kosztów w transporcie 

 
Źródło: Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler r. Transport intermodalny w województwie wielkopolskim  

w latach 2004–2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań. 2014 

 
Ryc. 24. Udział przewoźników w przewożonej masie ładunków w transporcie intermodalnym w Polsce  

w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK 
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Transport intermodalny jest punktem wyjścia dla kształtowania zrównoważonej polityki 
transportowej (w Europie podmiotem szczególnie zaangażowanym w dyskusję nad rolą, znaczeniem  
i promocją transportu intermodalnego jest UE) oraz takiego kształtowania podziału gałęziowego 
zadań w transporcie, który generowałby najmniejsze oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 
Pomimo, że udział transportu intermodalnego w bilansie przewozów ładunków w Polsce nie jest 
najwyższy, a jego rozwój napotyka na wiele ograniczeń, województwo posiada cechy, pozwalające 
przyjąć funkcję jednego z liderów w zakresie rozwoju tego rodzaju transportu w kraju. 

Do barier rozwoju przewozów intermodalnych należy zaliczyć18: wysoki poziom stawek 
dostępu do infrastruktury, słabą jakość infrastruktury kolejowej, brak dofinansowania przewozów 
intermodalnych przez Państwo, wysokie koszty inwestycji terminalowych, małą liczbę terminali  
i punktów przeładunkowych, brak wyspecjalizowanego taboru, utrudnienia w dostępie do 
infrastruktury punktowej, poziom konkurencji na rynku kolejowych przewozów intermodalnych. 

 
Ryc. 25. Główne kierunki przewozów intermodalnych w relacjach z terminalami na terenie województwa 

wielkopolskiego w 2014 roku 

 
Źródło: Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler r. Transport intermodalny w województwie wielkopolskim  

w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań. 2014 

 
Centra logistyczne i centra magazynowe 

Obiekty realizujące działalność logistyczną obejmują zarówno centra logistyczne, centra 
magazynowe, jak i obiekty magazynowe. Wyróżnikiem podziału ww. obiektów jest przede wszystkim 
infrastruktura oraz zakres świadczonych usług. Centrum logistyczne tworzy przestrzennie 
funkcjonalną całość wraz z infrastrukturą i organizacją. Usługi logistyczne związane są  
z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów. Charakterystyczną cechą 
centrów logistycznych jest skupianie się wokół nich wielu różnych inwestorów oraz oferta usług 
dodatkowych np. usługi finansowe, hotelowe, gastronomiczne, sprzedaż paliw, świadczonych przez 
niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze. Znaczenie centrów 
logistycznych przejawia się przede wszystkim na wykorzystaniu dostępności znacznych obszarów 
inwestycyjnych, wspólnego potencjału użytkowników i ich kooperacji, redukcji kosztów 
eksploatacyjnych poprzez wspólne użytkowanie niektórych zasobów, jak np. infrastruktury 
transportowo–technicznej. 

W Polsce istnieją cztery centra logistyczne, odpowiadające standardom zachodnioeuropejskim, 
z czego w województwie wielkopolskim zlokalizowane są dwa: CLIP Logistic w Swarzędzu oraz 
Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto. Realizacja tych centrów, pozbawiona systemowego 
wsparcia ze strony władz, była inicjatywą lokalnych przedsiębiorców. 

                                                                 
18 Na podstawie prezentacji Marcina Foltyńskiego pt. „Rozwój przewozów intermodalnych w województwie wielkopolskim”, 
ILiM Poznań. 2013. 
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W Wielkopolsce dobrze rozwinięty jest także rynek powierzchni magazynowych, stanowiących 
podstawowy element punktowej infrastruktury logistycznej. Duża koncentracja ww. obiektów 
występuje w rejonie Poznania, przy czym dużym zainteresowaniem cieszą się tereny zlokalizowane  
w przy skrzyżowaniu autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11 (Komorniki i Gądki). Do największych 
powierzchniowo centrów magazynowych (powyżej 70 tys. m2) można zaliczyć: 

• Panattoni Park Poznań I i II w Gądkach (o łącznej powierzchni około 300 tys. m2),  

• Prologis Park Poznań II w Sadach (120,7 tys. m2), 

• CLIP w Swarzędzu (73,8 tys. m2), 

• Tulipan Poznań Park I w Komornikach (73,8 tys. m2), 

• Amazon w Sadach (o łącznej powierzchni 123,0 tys. m2, w tym około 92,0 tys. m2 
powierzchni magazynowej). 

Rozwój rynku magazynowego jest mocno powiązany z przebiegiem autostrady A2 oraz  
z samym Poznaniem, będącym relatywnie dużą i zamożną aglomeracją miejską. Dodatkowo takie 
czynniki jak: bliskość granicy z Niemcami oraz obecność fabryki Volkswagena, uczyniły z regionu 
interesującą lokalizację dla przedstawicieli sektorów motoryzacyjnego, logistycznego i handlowego. 
Do największych konkurentów Poznania należy obecnie region Polski Centralnej (Łódź), mający 
korzystniejsze położenie dla części firm logistycznych z uwagi na powiązanie dwóch autostrad – A1  
i A2, oraz Wrocław – rywalizujący o najemców zainteresowanych rozwojem działalności logistycznej  
w Polsce w oparciu o niższe koszty operacyjne. 

 
Ryc. 26. Rynek powierzchni magazynowych w największych aglomeracjach Polski w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r. Jones Lang LaSalle, 2017 r. 
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Michał Beim, Bartosz Mazur, Andrzej Soczówka, Robert Zajdler 
(artykuł na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego DPR) 
 

TRANSPORT INTERMODALNY 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

Wprowadzenie 
Unia Europejska koncentruje swoją uwagę na potrzebie bardziej intensywnego wykorzystania 

w przewozie towarów przede wszystkich korytarzy morskich, śródlądowych i kolejowych. W polskich 
realiach, m.in. za sprawą obserwowanego rozwoju terminali intermodalnych, dostrzega się wzrost 
znaczenia transportu alternatywnego wobec dróg. Nie jest to temat wnikliwie przestudiowany  
i upowszechniony, szczególnie w ujęciu regionalnym. 

Podstawowym celem badania była analiza trendów i weryfikacja szans rozwojowych 
transportu intermodalnego na terenie województwa wielkopolskiego. Przesłankę podjęcia tematu 
stanowiły względy kształtowania zrównoważonej polityki transportowej oraz gospodarczy wymiar 
rozwoju transportu intermodalnego, jako obszaru aktywnej konkurencji przedsiębiorców. Badania 
objęły transport kolejowy, transport lotniczy oraz żeglugę śródlądową, jako trzy gałęzie transportu, 
dla których transport drogowy może (lub nawet musi) stanowić dopełnienie na tzw. ostatniej mili. 

W badaniach wykorzystano: studia literaturowe, analizę dokumentów strategicznych, aktów 
prawnych, obserwacje terenowe, bazy danych statystycznych i specjalistycznych oraz metody 
kartograficzne (do prezentacji wyników badań). Istotną metodą badawczą były wywiady pogłębione  
z wybranymi interesariuszami – podmiotami zaangażowanymi w obsługę transportową oraz 
podmiotami gospodarczymi, które z racji skali prowadzonej działalności generują duże przewozy 
ładunków, oraz analiza danych statystycznych. Dobór respondentów miał charakter celowy. Ujęto 
także tych, którzy korzystają wyłącznie z transportu drogowego, aby rozpoznać potencjalne przyczyny 
niechęci do mniej uciążliwych środowiskowo form transportu. 

Wnioski są istotne w kontekście rozpoznania potrzeb i potencjału rozwoju poszczególnych 
gałęzi transportu w Wielkopolsce w związku z możliwościami, jakie stwarza instrumentarium polityki 
regionalnej UE, dostępne w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020. Mają także aplikacyjne 
zastosowanie w kontekście realizacji bieżących i planowania przyszłych polityk rozwoju tak, aby 
najprecyzyjniej dopasować je do sytuacji i stojących przed nim wyzwań. 

 

Uwarunkowania formalno-prawne 
W pierwszym etapie badań analizie poddano regulacje dotyczące transportu intermodalnego 

na poziomie międzynarodowym, UE oraz w regulacjach krajowych. Najczęściej pojawiającą się 
historycznie definicją jest pojęcie „transportu kombinowanego”, które występuje zarówno  
w regulacjach prawa międzynarodowego, prawa UE, jak i w regulacjach krajowych. Zgodnie  
z europejską umową AGTC jest to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce transportowej  
z wykorzystaniem więcej niż jednego rodzaju transportu. Zgodnie definicją zawartą w Konwencji ONZ 
o Międzynarodowym Multimodalnym Transporcie Towarów, międzynarodowy transport 
multimodalny oznacza: „transport towarów przez przynajmniej dwa różne środki transportu na bazie 
jednego kontraktu transportowego multimodalnego z miejsca w jednym państwie, w którym towary 
są wzięte pod władztwo operatora transportu multimodalnego do miejsca przeznaczenia w innym 
państwie”. 

Pojęcie transportu intermodalnego występuje także w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 roku o transporcie kolejowym, gdzie wskazuje się, że „ze środków publicznych mogą być 
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finansowane lub współfinansowane inwestycje kolejowe, wynikające z programów rozwoju 
infrastruktury transportowej, oraz zakup pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu rzeczy na 
podstawie jednej umowy o przewóz przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu 
(transport intermodalny)”. Zależność pomiędzy powyższymi pojęciami polega na występowaniu 
jednej cechy wspólnej, jaką jest współistnienie różnych środków transportu w ramach jednej usługi. 
Różnice dotyczą dodatkowych elementów, jak: odległość pokonywana drogą, wykorzystywane środki 
transportu, przeładunek. 

Transport intermodalny jest obiektem zainteresowania polityki transportowej UE. 
Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) jest unijnym programem odnoszącym się do sieci 
drogowych, kolejowych, wodnych, a także powietrznych. Polityka UE w tym zakresie ma na celu 
rozwój wzajemnych połączeń transportowych w ramach UE oraz interoperacyjności krajowych sieci 
transportowych. Podstawą wykonywania transportu za pośrednictwem kolei w ramach UE jest 
ujednolicanie zasad funkcjonowania tej infrastruktury i korzystania z jej usług. 

W politykach transportowych lat 90. XX wieku zwrócono uwagę na znaczenie transportu 
intermodalnego dla rozwoju bardziej innowacyjnego i przyjaznego dla środowiska transportu. 
Dokumentem w tym zakresie była „Biała Księga: Europejska polityka transportowa do 2010: Czas na 
decyzje” z 2001 roku. W zakresie transportu sformułowano tam postulaty dotyczące dalszej 
harmonizacji, szczególnie w zakresie wymogów technicznych i zauważono istniejący brak połączeń 
intermodalnych, szczególnie pomiędzy wodnymi i kolejowymi środkami transportu. Sformułowano 
główne postulaty dotyczące systemu wsparcia dla transportu modalnego, koncentrujące się wokół 
wsparcia dla rozwoju usług intermodalnych oraz polepszenia funkcjonowania łańcucha dostaw. 
Działania strategiczne wzmacniane były przez kolejne systemy wsparcia (Marco Polo I i Marco Polo II). 
Zapewniły one wsparcie dla projektów w latach 2003-2013. Ich celem było zmniejszenie przeciążeń  
w ruchu, poprawa funkcjonowania systemu transportu i jego wpływu na środowisko oraz zwiększenie 
wykorzystania transportu intermodalnego. 

 
Ryc. 1. Rozładunek kontenerów na terminalu intermodalnym Polzug w Gądkach 

 
 

Fot. A. Soczówka 
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Obecny etap działań programowych UE polega na tworzeniu w ramach UE jednej 
multimodalnej sieci obejmującej tradycyjne obiekty naziemne, inteligentne systemy transportowe 
umożliwiające bezpieczny i wydajny przepływ ruchu, które mają służyć nie tylko rozwojowi 
transportu, ale pobudzać też potencjał innowacyjny. Aby umożliwić logistyce transportu towarowego 
pełne wykorzystanie jej potencjału, polityka UE musi zapewnić właściwą bazę infrastrukturalną, 
obejmującą w szczególności terminale intermodalne, przepustowość kolei oraz portów morskich  
i rzecznych, inteligentne systemy transportowe oraz środki śledzenia ruchu i pochodzenia towarów. 
Rolą państw członkowskich jest zapewnienie, aby różne rodzaje transportu łączyły się w: terminalach 
towarowych, portach śródlądowych, portach lotniczych i portach morskich, aby umożliwić 
multimodalny transport towarów. Strategicznym celem związanym z transportem intermodalnym  
w Polsce jest rozbudowa sieci transportu kombinowanego oraz sieci TEN-T. Podstawowym źródłem 
finansowania projektów modernizacyjnych oraz projektów budowy nowej infrastruktury kolejowej są 
fundusze Unii Europejskiej, w tym: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Fundusz TEN-T. Do krajowych źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych należy budżet 
państwa oraz Fundusz Kolejowy. 

 

Infrastruktura drogowa  
Jednym z podstawowych czynników, warunkujących zainteresowanie polityki transportowej 

rozwojem transportu intermodalnego jest skala negatywnego wpływu na środowisko, generowanego 
przez rosnący ruch samochodowy. Emisja substancji szkodliwych do atmosfery jest częściowo 
redukowana przez wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych norm, jednak nie zmienia to obrazu, 
w którym transport samochodowy stanowi jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń. 

Wyrazem niezrównoważenia rozwoju poszczególnych gałęzi transportu jest stale rosnący 
udział transportu drogowego w obsłudze pozostałych gałęzi gospodarki. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest przede wszystkim sprawniejsza realizacja inwestycji w infrastrukturę drogową  
w porównaniu do inwestycji w innych gałęziach transportu. Dzięki lepszym warunkom ruchu 
drogowego transport samochodowy poprawia swoją pozycję konkurencyjną w walce o ładunki. 

Znajduje to odbicie w przeprowadzonych badaniach, gdzie respondenci pozytywnie oceniają 
skalę i tempo inwestycji w drogi krajowe i autostrady. Szczególnym uznaniem cieszy się budowa 
zachodniej i wschodniej obwodnicy Poznania. Krytyce natomiast poddawano inwestycje w drogi 
wojewódzkie, które są niewykorzystaną szansą, aby zapewnić pełną nośność. Równocześnie 
zauważano, że choć rozwój dróg sprzyja obsłudze „ostatniej mili”, to jednak przy opóźnieniach  
w zakresie inwestycji kolejowych znacząco obniża konkurencyjność transportu intermodalnego. 

 
Ryc. 2. Zmiany liczby samochodów ciężarowych zarejestrowanych na terenie Wielkopolski w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Wymownym wyrazem ciągłego rozwoju transportu samochodowego jest stale zwiększająca się 

liczba pojazdów ciężarowych. W przypadku Wielkopolski w ciągu rozpatrywanego dziesięcioletniego 
okresu liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych wzrosła o około jedną czwartą, z poziomu 
243 tys. w 2004 roku do 303 tys. w 2013 roku, co zobrazowano na powyższej rycinie. 
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Infrastruktura kolejowa w Wielkopolsce 
Ogólna długość sieci kolejowej na terenie województwa wielkopolskiego wynosi 1 902 km, co 

sprawia, że gęstość sieci kolejowej, kształtująca się na poziomie 6,2 km/100 km2 powierzchni, jest 
nieznacznie niższa od średniej krajowej, wynoszącej 6,4 km/100 km2. Blisko dwie trzecie ogólnej 
długości linii kolejowych w regionie to linie zelektryfikowane. Udział linii dwutorowych jest 
zdecydowanie wyższy, niż w całym kraju, osiąga bowiem 60% ogólnej długości sieci, podczas gdy dla 
Polski wskaźnik ten wynosi nieco ponad 45%. 

Mając na uwadze, że jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych transportu kolejowego 
jest możliwość przewiezienia znacznie większych partii ładunków, w tym także załadunku większej 
masy jednostkowej na wagon, istotnym kierunkiem działań dla rozwoju transportu towarowego jest 
kształtowanie odpowiedniej sieci dopuszczającej duże naciski osi na tor kolejowy. Sytuację  
w Wielkopolsce przedstawiono na poniższej ilustracji, gdzie klasa D3 oznacza nacisk osi 221 kN/oś 
(22,5 t/oś), a klasa C3 odpowiednio 196 kN/oś (20,0 t/oś), przy czym w obu przypadkach maksymalny 
nacisk na metr bieżący toru nie może przekroczyć 71 kN (7,2 t). Klasa B2 to dopuszczalność 
prowadzenia pociągów, w których nacisk osi nie przekracza 177 kN/oś (18,0 t/oś), przy nacisku 
liniowym 63 kN/m (6,4 t/m). Podkreślić należy, że trwają prace nad zwiększeniem dopuszczalnego 
nacisku osi na linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań Główny. Stanowi ona ważny ciąg towarowy, 
łączący Poznań (a także zespół portów Szczecin-Świnoujście) z Górnym Śląskiem. 

 
Ryc. 3. Klasy linii kolejowych w województwie wielkopolskim – dane za 2014 rok 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu: Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych 

tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2014/2015, załącznik nr 2.2B – klasy linii,  
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2014 
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Podstawowym czynnikiem kształtującym pozycję województwa wielkopolskiego w segmencie 
transportu intermodalnego jest jego położenie. Poznań jest największym miastem położonym na linii 
kolejowej E20 pomiędzy Warszawą a Berlinem, jest jednocześnie pierwszym dużym miastem  
w Polsce, patrząc od strony Niemiec. Jest to o tyle istotny aspekt rozwoju transportu intermodalnego, 
że przedmiotowa linia pozostaje jedynym zelektryfikowanym kolejowym przejściem granicznym na 
zachodniej granicy kraju. Tym samym aglomeracja poznańska spełnia wszelkie warunki, aby przyjąć 
rolę podstawowego ogniwa redystrybucyjnego dla ładunków kierowanych przez zachodnią granicę 
kraju. Czynnikiem sprzyjającym koncentracji ruchu kolejowego na trasie E20 jest także rozwój rynku 
kolejowego, w tym w aspekcie wykorzystywania do przewozów elektrowozów wielosystemowych. 
Umożliwiają one płynne pokonywanie granic niezależnie od stosowanego napięcia w sieci trakcyjnej. 
W ruchu tranzytowym duże znaczenie ma wybudowana w okresie międzywojennym magistrala 
węglowa z Górnego Śląska do Gdyni, przecinająca wschodnie krańce regionu. 

Wyzwaniem dla regionu jest natomiast poprawa dostępności transportowej obszarów 
peryferyjnych. Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach gmin położonych z dala od stolicy 
województwa napotyka na różnorodne problemy, w tym także te związane z dostępnością 
transportową. W dłuższej perspektywie następuje dewaluacja peryferiów i koncentracja gospodarcza 
w centrum. Wśród barier dostępności wskazać można na przykład czasowe zamykanie posterunków 
ruchu na wybranych liniach kolejowych (Wolsztyn, Rakoniewice, ale także Trzcianka i inne), a także 
całkowite wyłączanie z eksploatacji fragmentów sieci kolejowej. 

Z punktu widzenia kolejowej obsługi transportu intermodalnego uwypuklają się problemy 
występujące w regionach sąsiednich, a także problemy ogólnokrajowe. Przeciągające się prace 
modernizacyjno-rewitalizacyjne pogarszają w istotny sposób warunki prowadzenia ruchu, prowadząc 
do sytuacji, w której kolej przestaje być przewidywalnym środkiem transportu. Dodatkowo prace na 
poszczególnych liniach nakładają się na siebie, a niedostatki w planowaniu strategicznym widać 
choćby poprzez fakt, że w tym samym czasie prowadzone są prace na dwóch równoległych ciągach 
wybiegających z Poznania w kierunku południowym. 

Najistotniejsze wąskie gardła sieci kolejowej znajdują się wprawdzie poza Wielkopolską, jednak 
to one mają duży wpływ na sytuację w regionie, rzutując także na możliwości rozwoju transportu 
intermodalnego. Wymienić tu należy przede wszystkim sytuację w Trójmieście, gdzie intensywne 
prace modernizacyjne utrudniały efektywną obsługę polskich portów morskich. Brak niezbędnej 
przepustowości w węźle trójmiejskim komplikuje ruch kolejowy w zasadzie w całym kraju, choć 
oddziaływanie tychże perturbacji silniej wpływa na te regiony, które położone są bliżej. Jako drugi 
istotny obszar problemowy zidentyfikowano stan połączeń kolejowych z województwem 
dolnośląskim. Stan jednotorowych linii, wybiegających w kierunku północnym z węzła oleśnickiego, 
utrudnia przewóz kruszyw w sytuacji prowadzenia prac na linii między Wrocławiem a Poznaniem. 
Znaczny stopień ich zużycia technicznego sprawia, że ciężkie pociągi towarowe poruszają się z dużymi 
ograniczeniami prędkości jazdy. 

Problemem, który jest sygnalizowany w badaniach, jest także bardzo duży nacisk na 
dostosowywanie sieci kolejowej do potrzeb ruchu pasażerskiego. Efektem takiego stanu rzeczy jest 
likwidacja posterunków ruchu, co zmniejsza przepustowość, a także skracanie torów dodatkowych, co 
utrudnia prowadzenie długich pociągów towarowych. Jest to zjawisko o tyle niepokojące, że nie ma 
charakteru czasowego, a wręcz przeciwnie, utrzymuje nierównowagę międzygałęziową w transporcie. 

Generalnie respondenci poddawali mocnej krytyce politykę inwestycyjną zarządcy PKP 
Polskich Linii Kolejowych jako nieprzemyślaną, słabo skonsultowaną z branżą przewozów towarowych 
i podporządkowaną efektom politycznym. Szczególną uwagę zwracano na fakt niewspółmiernie 
wysokich opłat pobieranych przez zarządcę infrastruktury, związanych z inwestycjami na 
zmodernizowanych wcześniej liniach. Polska nie posiada ponadto stabilnego systemu preferencji dla 
przewozów intermodalnych, decyzje o rabatach przyznawane są na kilkanaście dni przed wejściem  
w życie nowych cenników, co uniemożliwia stabilne planowanie. 
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Drogi wodne w Wielkopolsce 
Łączna długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce wynosi 3 659 km, z których na obszar 

Wielkopolski przypada 591 km. Główną drogą wodną w województwie jest połączenie Odra – Wisła, 
prowadząca rzekami: Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą aż do Wisły. Jest ono częścią 
projektowanej międzynarodowej drogi wodnej E70 z Holandii do Rosji. Ściślej ujmując, przez region 
przebiegają następujące drogi wodne żeglowne: rzeka Noteć (klasa II lub Ib), rzeka Warta (klasa Ia lub 
Ib) i Kanał Ślesiński (klasa II). Są to drogi wodne o bardzo niskich parametrach, podczas gdy znaczenie 
międzynarodowe mają drogi klasy IV i wyższe. Dodatkowym problemem są obiekty inżynieryjne, 
które obniżają parametry głównego szlaku wodnego województwa.  

Niestety, Wielkopolska nie posiada ani dobrych warunków infrastrukturalnych, ani też realnie 
zbyt dużych możliwości rozwoju towarowego transportu wodnego. Wszelkie działania rozwojowe  
w tym zakresie będą niewątpliwie bardzo kapitałochłonne, zwłaszcza konieczność przebudowy 
szeregu obiektów inżynieryjnych (drogowych, kolejowych) przy poprawie klasy dróg wodnych. 
Odrębny problem to ryzyko konfliktów ekologicznych (liczne obszary „Natura 2000”) przy podjęciu 
działań inwestycyjnych na większą skalę. 

Przeprowadzone wywiady z przedsiębiorcami nie wykazały potrzeby działań w zakresie 
transportu wodnego śródlądowego na obszarze województwa. Wynika to z faktu, że nie korzystają 
oni z tego środka transportu, a transport intermodalny oparty o drogi wodnej wykorzystują jedynie 
poprzez wykorzystanie transportu morskiego, wybierając do przeładunku porty morskie. 
Odnotowane w ostatnich latach przypadki wykorzystywania śródlądowego towarowego transportu 
wodnego na obszarze regionu miały właściwie charakter zdarzeń incydentalnych. 

Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zaprzepaścić ten rodzaj transportu. Wskazane są 
dwa kierunki działań – wszelkie formy aktywności turystycznej oraz okazjonalny transport towarów 
ponadgabarytowych, przekraczających skrajnię drogową i kolejową, a możliwych do transportu drogą 
wodną przy tak niskich klasach jakościowych. 

 

Infrastruktura transportu lotniczego w Wielkopolsce 
W województwie wielkopolskim funkcjonuje jeden port lotniczy wykorzystywany do ruchu 

pasażerskiego i towarowego: Port Lotniczy Poznań-Ławica. Potencjał do obsługi frachtu lotniczego 
posiadają jeszcze dwa lotniska – byłe lotnisko wojskowe w Pile, obecnie wykorzystywane przez 
samoloty sportowe, oraz leżący kilka kilometrów od granicy województwa Port Lotniczy Zielona Góra-
Babimost, obecnie wykorzystywany tylko przez samoloty pasażerskie. 

Ławica posiada stosunkowo nowoczesne wyposażenie służące obsłudze towarów. Powstały  
w 2001 roku terminal posiada m.in. skład celny, sejfy czy chłodnie. Zaletą portu jest też dobre 
przyłączenie do ogólnopolskiej sieci drogowej poprzez układ dróg dwujezdniowych, omijający 
centrum Poznania (DW307 i S11). Ograniczeniem rozwoju frachtu lotniczego na Ławicy jest bliskość 
śródmieścia oraz droga nalotów nad miastem. Stoi to w sprzeczności z charakterystyką lotów cargo 
odbywających się zazwyczaj w nocy. W 2011 roku, po protestach mieszkańców przeciw głośnemu 
samolotowi pocztowemu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wyłączającą  
z eksploatacji samolot pocztowy typu AN-26, „a w okresie do 10 lat – samolot Yakovlev Yak-40”19 
Równocześnie postanowiono, że „z usług Portu Lotniczego wyłączone zostaną operacje lotnicze 
związane z obsługą Cargo poza samolotem pocztowym. Ładunki przewożone są i będą przede 
wszystkim samolotami rejsowymi”. Decyzja ta zablokowała rozwój frachtu lotniczego. 

Pozostałe dwa wskazane lotniska charakteryzują się interesującym z punktu widzenia frachtu 
lotniczego wyposażeniem. Posiadają byłe wojskowe hangary, utrzymane w stosunkowo dobrym 
stanie, które mogłyby służyć jako magazyny. Wadą pilskiego lotniska jest jednak bliskość centrum 
miasta oraz konieczność przejazdu przez śródmieście w celu dojazdu do regionalnej sieci drogowej. 
Dużo bardziej korzystne położenie ma lotnisko w Babimoście. Oddziałuje ono na stosunkowo 

                                                                 
19 Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 28.02.2011; znak: RDOS-30-OO.II-66191-45/10/js, WOO-
II.4230.1.2011.JS. 
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niewielką grupę mieszkańców (około 6 tys. osób) oraz położone jest w bliskości krajowej sieci dróg 
(A2, S3, DK32 i DK92). Mimo tych zalet operatorowi lotniska nie udało się uruchomić frachtu. Z kolei 
komunalizacja pilskiego lotniska odbywała się w celu obsługi cargo. Brak popytu na te usługi 
kwestionuje sens ekonomiczny obiektu. 

 

Fracht lotniczy w Wielkopolsce 
Port lotniczy Poznań-Ławica w 2004 roku. zajmował piątą pozycję pod względem ilości 

obsłużonego frachtu lotniczego w Polsce. Ławica obsługiwała 2,67% przeładunków. W 2013 roku 
poznańskie lotnisko zajmowało już dziewiątą pozycję, obsługując tylko 0,59%. Ławica jest jedynym 
polskim lotniskiem, w którym w latach 2004-2013 nastąpił spadek ilości obsłużonych ładunków.  
W ciągu dekady wolumen ładunków spadł o blisko połowę. 

Należy pamiętać, że pod pojęciem lotniczej spedycji towarów należy rozumieć transport 
towarów specjalnymi samolotami cargo, transport w lukach bagażowych samolotów pasażerskich 
oraz dowóz do lotnisk samochodami ciężarowymi – Road Feeder Service (RFS). Cały ruch na lotnisku 
uważany jest za przesyłki lotnicze. W świetle opracowania T. Wyszyńskiego (2014 rok)20, w Porcie 
Lotniczym Poznań-Ławica w 2013 roku 76,5% przesyłek wysyłanych było Road Feeder Service, 17,1% 
stanowiły lotnicze przesyłki pocztowe, a 6,4% samolotowy fracht lotniczy. 

 
Tab. 1. Wolumen ładunków obsłużonych w portach lotniczych Polski (w tonach) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Ryc. 4. Struktura udziału poszczególnych typów transportu lotniczego w masie towarów nadawanych lub 

odbieranych w polskich lotniskach 

 
Objaśnienia: na rycinie pominięto porty lotnicze w Zielonej Górze i Modlinie, które nie obsłużyły przeładunku. 

Źródło: Wyszyński T., portal pasażer.com (artykuł z 23.04.2014 r.; dostęp 15.12.2014 r.) 
                                                                 

20 Wyszyński T., Cargo w 2013 r. na polskich lotniskach, portal pasażer.com (artykuł z 23.04.2014 r.; dostęp 15.12.2014 r.). 
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Wrocław - Starachowice

Warszawa - Okęcie

Szczecin - Goleniów

Rzeszów - Jasionka

Poznań - Ławica

Lublin - Świdnik

Łódź - Lublinek

Katowice - Pyrzowice

Kraków - Balice

Gdańsk  Rębiechowo

Bydgoszcz - Szwederowo

Samolot

RFS

Poczta

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bydgoszcz 138 162 340 413 468 1 406 414 389 378 360 

Gdańsk 1 917 2 208 4 037 4 757 4 611 4 017 4 487 4 942 725 4 916 

Katowice 3 065 3 367 6 113 7 795 12 546 6 544 11 195 12 138 10 546 10 203 

Kraków 1 774 1 802 3 437 3 801 4 219 4 163 4 464 4 166 2 214 1 892 

Lublin - - - - - - - - 0 12 

Łódź 0 0 0 0 0 0 0 295 1 047 3 183 

Poznań 970 918 2 245 567 1 368 1 296 1 222 1 137 1 030 512 

Rzeszów 323 217 558 529 514 558 466 639 600 609 

Szczecin 346 378 662 1 737 1 113 194 729 765 730 621 

Warszawa 27 358 30 812 60 715 63 333 54 521 50 043 57 116 60 625 62 520 64 278 

Warszawa Modlin - - - - - - - - 0 0 

Wrocław 432 452 1 000 1 451 1 100 1 031 946 984 928 916 

Zielona Góra 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 
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Poznańskie lotnisko posiada regularne połączenia Road Feeder Service z lotniskami  
w Warszawie, Frankfurcie nad Menem i w Kopenhadze. Operatorami są spółki z koncernów 
obsługujących regularny ruch pasażerski na Ławicy (za wyjątkiem tanich linii lotniczych), tj. PLL LOT 
S.A., Lufthansa Cargo AG oraz SAS Cargo Group. Połączenia RFS z Warszawą odbywają się łącznie 
sześć razy w tygodniu, a transport trwa od 4 do 9 godz., z Frankfurtem trzy razy w tygodniu (13-15 
godz.) i z Kopenhagą raz w tygodniu (17-23 godz.). Ustanowienie regularnych połączeń lotniczych 
samolotów pocztowych poprzedzało decyzję Poczty Polskiej o likwidacji wagonów i pociągów 
pocztowych do połowy 2011 roku. Ławica pierwotnie została włączona w połączenie: Szczecin – 
Poznań – Warszawa, które stało się zarzewiem wspomnianego konfliktu z mieszkańcami. W 2014 roku 
Poczta Polska wykorzystywała lotnisko w Poznaniu do transportu części przesyłek do Warszawy,  
a następnie, również drogą lotniczą do Krakowa i Rzeszowa. 

Niewielkie znaczenie Ławicy we frachcie lotniczym nie oznacza ograniczeń dla rozwoju 
gospodarczego regionu. Stosunkowo dobra infrastruktura drogowa i kolejowa stanowią w wielu 
przypadkach atrakcyjną alternatywę dla przesyłania towarów transportem lotniczym. Fakt ten 
ogranicza szanse rozwoju lotnictwa cargo w Pile i w Babimoście. 

 

Terminale intermodalne 
W świetle danych Urzędu Transportu Kolejowego w województwie działa największa liczba 

terminali spośród wszystkich regionów w kraju. Jedną z największych inwestycji w rozwój transportu 
intermodalnego, pomijając porty morskie, jest dostosowanie stacji towarowej Poznań Franowo do 
większego udziału ruchu kontenerowego. Docelowo możliwe jest stworzenie tam centrum 
logistycznego z całym niezbędnym zapleczem magazynowym, pozwalającego na kompleksową 
obsługę kontrahentów. Dzięki rozwojowi możliwe stanie się też dokonywanie przeładunków 
bezpośrednio z transportu kolejowego na pojazdy dostawcze, z pominięciem dodatkowego ogniwa, 
jakim są samochody ciężarowe do przewozu kontenerów. 

Większość z czynnych terminali posiada dobre podłączenia do sieci dróg krajowych, 
ekspresowych i autostrad, dzięki czemu możliwa jest sprawna obsługa regionu, a zwłaszcza 
aglomeracji poznańskiej. Problemem rozwoju terminali są natomiast kłopoty z przepustowością 
poznańskiego węzła kolejowego. W rezultacie transport towarów się wydłuża i podnosi koszty. 

 
Tab. 2. Terminale intermodalne w województwie wielkopolskim 

Terminal Operator 
Roczna zdolność 

przeładunkowa (TEU) 
Główne kierunki obsługi 

ruchu towarowego i inne uwagi 

Terminal kontenerowy Poznań 
Rudnicze (Junikowo) 

Loconi 40 000 Trójmiasto 

Terminal kontenerowy Poznań 
Garbary 

Spedcont b.d. terminal obecnie nieeksploatowany 

Terminal kontenerowy Gądki 
(Polzug) 

POLZUG 385 400 
Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, 

Trójmiasto oraz Wspólnota Niepodległych 
Państw  

Terminal kontenerowy Gądki 
(Cargosped) 

Cargosped 30 000 terminal obecnie nieeksploatowany 

Terminal kontenerowy Swarzędz CLIP 50 000 Krefeld, Rotterdam, 

Terminal kontenerowy Kobylnica Cargosped 20 000 terminal obecnie nieeksploatowany 

Terminal kontenerowy 
Szamotuły 

Ost-Sped b.d. Trójmiasto 

Terminal kontenerowy Kalisz Ost-Sped b.d. 
W charakterze terminala może być 

wykorzystywana infrastruktura placu 
ładunkowego 

Terminal kontenerowy Poznań 
Franowo 

Cargosped b.d. Trójmiasto 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego weryfikowanych badaniami własnymi 
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Ryc. 5. Lokalizacja terminali intermodalnych w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Z racji istotności transportu intermodalnego w polityce transportowej UE projekty z zakresu 

rozbudowy infrastruktury terminalowej, a także zakupu specjalistycznego taboru zostały przewidziane 
do wsparcia już w okresie 2004-2006. W kolejnych perspektywach stosowne instrumenty wsparcia są 
konsekwentnie podtrzymywane. Zdecydowanie największym beneficjentem wsparcia unijnego na 
rozwój transportu intermodalnego są terminale w portach morskich. W okresie 2007-2013 łącznie na 
projekty w portach przeznaczono ze środków unijnych kwotę 272,5 mln zł, co stanowi ponad 42% 
całości przyznanego dofinansowania na rozwój usług intermodalnych. Na projekty przewidziane do 
realizacji w Wielkopolsce przeznaczono dofinansowanie na poziomie 78,6 mln zł, co stanowi 30% 
środków przyznanych na inwestycje terminalowe, wyłączywszy porty morskie.  

 
Tab. 3. Projekty unijne (2007-2013) z zakresu transportu intermodalnego realizowane na terenie Wielkopolski 

Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta 
Wartość 

inwestycji [zł] 
Wysokość 

dofinansowania [zł] 

Budowa terminalu intermodalnego w Kórniku HHLA Intermodal Polska Spółka z o.o. 165 399 804,61 55 286 032,40 

Budowa intermodalnego terminalu 
kontenerowego w miejscowości Jasin koło 
Poznania 

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne 
Poznań II spółka z o.o. 

39 824 168,09 13 875 285,26 

Budowa i wyposażenie kolejowego terminala 
intermodalnego na stacji Poznań Franowo - 
Etap IA 

PKP CARGO SA 25 912 282,56 9 428 007,03 

Razem - 231 136 255,26 78 589 324,69 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – „Mapa dotacji” stan w dniu 31.12.2014 r. 
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W kontekście rozwoju transportu intermodalnego daje się zauważyć przywiązywanie dużej 
wagi do lokalizacji przez operatorów logistycznych. Dowodem takiego stanu rzeczy jest pozostawanie 
w lokalizacjach, w których już nie funkcjonują terminale (np. Kobylnica), w oczekiwaniu na dalszy 
rozwój branży. W dalszej przyszłości można spodziewać się z jednej strony zwiększenia konkurencji 
pomiędzy regionami w zakresie przyciągania inwestycji o charakterze intermodalnym, z drugiej 
natomiast należy oczekiwać normalizacji ruchu kolejowego, co może zwiększyć konkurencyjność 
przewozów intermodalnych. Głównymi konkurentami Wielkopolski wydają się być dolnośląskie  
i zachodniopomorskie. Oba regiony ubiegają się o elektryfikację kolejowych przejść granicznych oraz 
odcinków torowych po stronie Niemiec. Impulsem do rozwoju terminali intermodalnych jest fakt, że 
transport intermodalny jest jedynym, którego udział w strukturze i wolumenie przewozów 
kolejowych w kraju systematycznie rośnie. 

Należy podjąć decyzję, czy wsparcie publiczne powinno służyć tworzeniu dużej sieci małych 
terminali, czy też kilkunastu dużych terminali (1-2 na region)? Zdaniem respondentów popyt na małe 
terminale w miarę równomiernie rozmieszczone w regionie, ze względu na lokalizację przemysłu  
w największych aglomeracjach oraz na koszty funkcjonowania terminali, jest ograniczony. 
Przedstawiciele terminali podkreślali też konieczność ochrony planistycznej terenów inwestycji 
logistycznych i przemysłowych. Słabość władztwa planistycznego gmin, a w konsekwencji chaotyczne 
wydawanie pozwoleń na budowę domów mieszkalnych, stanowi realne zagrożenie dla 
funkcjonowania terminali, które muszą pracować całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. 

 

Podsumowanie 
Przeprowadzone badania pokazują, że Wielkopolska posiada duży potencjał dla rozwoju 

transportu intermodalnego. Z jednej strony wpływa na to dynamicznie rozwijająca się gospodarka, 
funkcjonująca w powiązaniach międzynarodowych. Z drugiej strony zaletą jest położenie regionu na 
tle sieci transportowej, w szczególności na trasie kolejowej E20, która umożliwia połączenia  
z Niemcami bez konieczności zmiany lokomotywy. Transport wodny śródlądowy praktycznie nie 
istnieje i nie ma też większego popytu na takie usługi. Równocześnie stosunkowo dobre połączenia 
drogowe i kolejowe na osi wschód-zachód stanowią atrakcyjną alternatywę dla frachtu lotniczego. 
Inwestycje kolejowe mają dużo mniejszą dynamikę niż inwestycje drogowe. Stanowi to duże 
zagrożenie dla transportu intermodalnego. W perspektywie budżetowej UE 2014-2020 Polska  
i województwo wielkopolskie powinny zwrócić większą uwagę na inwestycje w transport szynowy. 

Wyższa niż w innych regionach kraju kultura organizacji pracy sprzyja transportowi 
intermodalnemu. Wielu przedsiębiorców jednak zdaje się w wyborze formy transportu na partnerów 
logistycznych, z którymi ma podpisane umowy. Wzrost segmentu przewozów intermodalnych zależy 
więc przede wszystkim od postaw spedytorów. Fundusze unijne są ważnym impulsem dla rozwoju 
infrastruktury transportu intermodalnego. 

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzić należy, że rola transportu intermodalnego 
jest ograniczona, a znajomość korzyści, jakie on za sobą niesie jest wśród przedsiębiorców dość 
ograniczona. Występuje dość duża dychotomia w zakresie wyboru środka transportu. Stosunkowo 
nieliczne, ale jednocześnie duże podmioty są skłonne korzystać nie tyle z transportu intermodalnego, 
co wręcz z przewozów całopociągowych bezpośrednio na bocznicę zakładu. Wymaga to jednak 
określonych warunków, w tym dwukierunkowego przepływu ładunków oraz wyposażenia  
w analogiczną infrastrukturę bocznicową zakładu na drugim końcu łańcucha logistycznego. 

Na drugim biegunie znajdują się podmioty mniejsze, wśród których dominuje korzystanie  
z przewozów drogowych. Czynnikiem, który może skłaniać konkretne firmy do powierzania obsługi 
transportowej operatorom transportu intermodalnego, jest realizacja strategii biznesu 
odpowiedzialnego społecznie. Zgodnie z jej zasadami wybór kontrahentów odbywa się nie tylko przez 
pryzmat kosztów, ale także podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że tego rodzaju strategia może być domeną samej firmy, ale także spedytora lub 
kontrahenta.  
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Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat 
(artykuł na podstawie ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego DPR) 
 

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UWARUNKOWANIA 
ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA 
TERENÓW INWESTYCYJNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
– WNIOSKI ZE ZREALIZOWANYCH BADAŃ 

 

Cel badania 
Głównym celem przeprowadzonego badania było określenie dostępności oraz uwarunkowań 

rozwoju i wykorzystania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim. Stosując 
zróżnicowane metody badawcze21, analizą objęto następujące zagadnienia: 

• ofertę terenów inwestycyjnych gmin (dostępne dla inwestorów grunty pod działalność 
gospodarczą o charakterze produkcyjnym przetwórczym i logistycznym, w tym objęte 
specjalnymi strefami ekonomicznymi, możliwości przygotowania nowych terenów); 

• potrzeby wsparcia rozwoju oferty inwestycyjnej w gminach Wielkopolski, zarówno  
w zakresie tworzenia i uzbrajania terenów inwestycyjnych, jak i działań promocyjnych; 

• zachęty i preferencje finansowe stosowane przez władze lokalne (w tym polityka 
podatkowa); 

• działania informacyjno-promocyjne stosowane przez samorządy lokalne w celu 
wypromowania oferty inwestycyjnej (począwszy od „pasywnych” środków promocji, jak 
strona internetowa, po aktywne działania i bezpośredni kontakt w inwestorem, np. 
podczas targów inwestycyjnych czy misji gospodarczych); 

• przygotowanie instytucjonalne gmin do obsługi inwestorów oraz współpracę 
przedsiębiorców z administracją na różnych etapach procesu inwestycyjnego; 

• czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w gminach województwa wielkopolskiego; 

• rozkład przestrzenny terenów inwestycyjnych, determinant oraz mechanizmów ich 
rozwoju i dalszego wykorzystywania. 

Warto podkreślić, że istnieje co najmniej kilka sposobów definiowania pojęcia „tereny 
inwestycyjne”, które nabierają innego znaczenia, gdy rozpatrujemy różne rodzaje działalności 
gospodarczej, czy oceniamy stan ich zainwestowania, czy też uwarunkowania prawne. Bez wątpienia 
rzetelne monitorowanie inwestycji na terenach inwestycyjnych wymaga przyjęcia precyzyjnej definicji 
terminu „teren inwestycyjny”, ewentualnie zdefiniowania kilku kategorii „terenów inwestycyjnych”. 

                                                                 
21 W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: ankieta typu CAWI przeprowadzona wśród 191 (w pierwszym 
etapie) i 182 (w drugim etapie) samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego; indywidualne wywiady pogłębione  
i telefoniczne przeprowadzone z 50 przedsiębiorcami, którzy zainwestowali na terenie regionu w różnych typach stref 
aktywności gospodarczej (m.in. SSE, SAG, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości oraz innych komunalnych 
terenach inwestycyjnych); indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami 5 samorządów lokalnych (Gostyń, Murowana 
Goślina, Nowe Skalmierzyce, Stare Miasto, Szamocin) położonych w różnych podregionach województwa; analizy baz terenów 
inwestycyjnych (PAIiIZ, COI, SSE i innych) oraz ofert zamieszczonych na stronach internetowych wszystkich wielkopolskich 
gmin; analizy statystyczne; studia literatury. 
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Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na wyciagnięcie szeregu wniosków dotyczących 
obecnego rozwoju terenów inwestycyjnych w gminach regionu, aktywności samorządów lokalnych na 
rzecz przygotowywania i promowania oferty inwestycyjnej, a także innych istotnych czynników 
lokalizacji gospodarczej, które zostały zestawione z obecnymi trendami i politykami rozwojowymi. 

 

Tendencje w napływie kapitału zagranicznego – wzrost konkurencji 
Województwo wielkopolskie należy do ścisłej czołówki polskich regionów charakteryzujących 

się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Świadczą o tym np. statystyki dotyczące napływu kapitału 
zagranicznego, jak i liczby pracujących w przedsiębiorstwach z udziałem zagranicznym (Rycina 1  
i Rycina 2). Zgodnie z tendencją krajową w centrum zainteresowania inwestorów zagranicznych  
w Wielkopolsce znajduje się Poznański Obszar Metropolitalny, ale dużym napływem nowych 
inwestorów zewnętrznych cieszą się także Leszno, byłe stolice wojewódzkie oraz generalnie 
zachodnia część regionu (Rycina 3). Ogólnie słabsza aktywność inwestorów zagranicznych występuje  
w pasie gmin ciągnącym się od północy województwa do jego wschodniej części, choć taka sytuacja 
występuje również w przygranicznych gminach południowych, a nawet zachodnich. 

 
Ryc. 1. Kapitał zagraniczny wg województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Działalność… 2010, 2015) 

 
Ryc. 2. Pracujący w podmiotach z udziałem zagranicznym wg województw  

(wielkość koła: Polska = 100%; liczba pracujących w tys.) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Działalność… 2010, 2015) 
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Ryc. 3. Zmiana liczby spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych w systemie REGON  
w latach 2008-2014 na 1 000 mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Przegląd literatury oraz analizy danych i trendów, pozwalają sformułować wniosek, że 

konkurencja o kapitał inwestycyjny będzie zaostrzała się, zarówno w wymiarze państwa, regionów, 
jak i mniejszych jednostek terytorialnych. Jednak kluczowe znaczenie dla pozyskiwania inwestorów 
przez Wielkopolskę będzie miała konkurencja wewnątrzkrajowa. Wynika to z faktu, iż wszystkie gminy 
i podmioty gospodarcze w Polsce podlegają tym samym uwarunkowaniom prawnym, a ponadto 
wszystkie województwa starają się zachęcać inwestorów do lokowania się na ich terenie. 

Należy podkreślić, że preferencje inwestorów zagranicznych lokujących swoją działalność  
w Polsce nie ulegają zmianom. Nawet decyzje dużych inwestorów, przesądzające de facto o lokalizacji 
pod ich dyktando określonej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie zmieniają ogólnego obrazu 
lokalizacji firm zagranicznych w Polsce (wciąż preferują dobrze skomunikowane metropolie oraz 
generalnie Polskę Zachodnią). Z tego punktu widzenia ważne jest wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie, która będzie tworzyć atrakcyjne zaplecze kooperacyjne dla dużych firm 
poprzez politykę rozwoju struktur sieciowych (w tym samorządu gospodarczego). 

 

Oferta terenów inwestycyjnych 
Próba pozyskania informacji na temat terenów inwestycyjnych objęła wszystkie gminy  

w województwie. Uzyskano wysoki stopień odpowiedzi sięgający 85% całej zbiorowości, choć należy 
podkreślić, że nie wszystkie gminy wypełniły w całości ankiety. Na podstawie zebranych danych 
można stwierdzić, że około 30% gmin województwa nie posiada terenów inwestycyjnych, a wśród 
tych, które posiadają, tylko 8% jest uzbrojone (Rycina 4). Rozkład przestrzenny oferowanych 
inwestorom uzbrojonych terenów komunalnych nie wykazuje szczególnych zależności społeczno-
gospodarczych. Różnice w stopniu i zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych wynikają  
z różnych przesłanek, jednak najszybciej uwagę inwestorów zwracają te tereny, które są możliwie  
w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną. Konieczna jest zatem promocja idei stref 
inwestycyjnych i obszarów aktywności gospodarczej oraz wsparcie organizacyjno-finansowe rozwoju 
przestrzeni tego typu. 
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Ryc. 4. Dostępność terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego  

(z lewej, n=165) oraz ogólny stopień ich uzbrojenia (z prawej, n=112) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

 

Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych 
Znaczna część analizowanych terenów inwestycyjnych jest już zagospodarowana (Rycina 5), co 

znaczy, że samorządy gminne Wielkopolski mają szerokie doświadczenie w kontaktach z inwestorami, 
zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Ze względu na fakt, że wciąż wolnymi terenami dysponują 
podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, można założyć, że inwestorzy powinni spoglądać na 
województwo, jako region licznych możliwości. W celu określenia rzeczywistego stopnia 
wykorzystania terenów inwestycyjnych w skali regionu oraz poszczególnych jego gmin czy powiatów 
procesem monitorowania powinny zostać objęte wszystkie tereny inwestycyjne. Rozszerzony  
i skuteczny monitoring powinien być wprowadzony m.in. ze względu na dość rozbudowane plany 
dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych, jakie deklarują samorządy gminne (Rycina 6). 

 
Ryc. 5. Stopień wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 
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Ryc. 6. Plany rozwoju terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego w latach 2016-2023 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

 

Mocne i słabe strony terenów inwestycyjnych 
Badanie potwierdziło, że dysponowanie przez gminę wolnymi terenami inwestycyjnymi nie 

jest czynnikiem wystarczającym, by przyciągnąć inwestorów. Wybór potencjalnych terenów 
inwestycyjnych, dokonywany przez przedsiębiorców, poprzedzony jest licznymi analizami na poziomie 
krajowym i regionalnym oraz badaniem lokalnych uwarunkowań rozwoju. Województwo, chcąc 
wygrywać konkurencję, powinno wyjść poza schematy wszelkich rankingów atrakcyjności 
inwestycyjnej i zbudować bazę wiedzy o gminach opartą o wyniki badań jakościowych oraz informacje 
pochodzące z innych źródeł niż statystyka publiczna. Należy również wyciągnąć wnioski z doświadczeń 
władz lokalnych województwa, które wskazują kluczowe obszary zainteresowania ze strony 
potencjalnych inwestorów. Wciąż kluczowe jest wyposażenie infrastrukturalne działki, zapisy MPZP 
oraz dostępność komunikacyjna działki (Rycina 7). 

Na tle oczekiwań inwestorów oraz w kontekście polityki wspierania inwestycji w regionie 
istotne są mocne i słabe strony terenów inwestycyjnych w gminach Wielkopolski (Rycina 8  
i Rycina 9). Porównanie mocnych i słabych stron pozwala wyciągnąć następujące wnioski: 

• lokalizacja terenu inwestycyjnego, zatem i gminy, jest częściej mocną stroną, niż 
słabością, co obrazuje oczywisty fakt, że nie wszystkie gminy w województwie są tak 
samo atrakcyjne z punktu widzenia położenia, ale należy pamiętać, że problem lokalizacji 
dotyczy również położenia terenu wewnątrz gminy; 

• dostępność komunikacyjna jest następną cechą, która częściej występuje jako mocna 
strona, niż słabość – warto podkreślić, że jest to najczęściej wskazywana mocna strona, 
co potwierdza ogólnie dobre skomunikowanie województwa wielkopolskiego; 

• uzbrojenie terenu rzadziej określane jest jako mocna strona, niż słaba i jest jednocześnie 
najczęściej wskazywaną słabością, co w zestawieniu z oczekiwaniami inwestorów 
uzasadnia potrzeby inwestycyjne gmin (uzbrajanie terenów inwestycyjnych). 
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Ryc. 7. Cechy gminy, o które w latach 2014-2016 najczęściej pytali inwestorzy (% gmin, n=119) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

 
Ryc. 8. Mocne strony terenów inwestycyjnych decydujące o zainteresowaniu inwestorów 

(w opinii samorządów gminnych) (% gmin, n=191) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety (pytanie otwarte) 

 
Ryc. 9. Słabe strony terenów inwestycyjnych zmniejszające zainteresowanie inwestorów  

(w opinii samorządów gminnych) (% gmin, n=191) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety (pytanie otwarte) 
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i lokalnym. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku jest dokumentem, który 
rzetelnie wskazuje zarówno wymiar terytorialny polityki rozwoju województwa, jak i wychodzi 
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naprzeciw wyzwaniom, które narzuca otoczenie regionu. Strategia nie delimituje obszarów 
strategicznej interwencji, odwołując się do typów takich obszarów wymienionych w KSRR i KPZK,  
a także zakładając, że OSI będą wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego. W procesie aktualizacji SRWW powinien być zdecydowanie silniej 
odzwierciedlony wymiar terytorialny, bazując na bogatym dorobku WROT, a także na innych 
analizach i dokumentach strategicznych gmin. 

Z kolei strategie lokalne są najczęściej ukierunkowane na „ogólną poprawę społeczno-
gospodarczą” i dopiero od niedawna coraz odważniej zaczynamy mówić o specjalizacji gmin, dając 
wyraźny sygnał również przedsiębiorcom. Istotny wydaje się zatem przegląd strategii lokalnych  
(i realizowanych polityk) pod kątem potencjałów rozwojowych ocenianych z punktu widzenia polityki 
regionalnej oraz aspiracji lokalnych. Podejście strategiczne gmin do zagadnienia przyciągania kapitału 
inwestycyjnego jest słabo rozpowszechnione i ma charakter często działań doraźnych, co przejawia 
się m.in. sposobem organizacji obsługi inwestora. Ważne jest zatem promowanie dobrych praktyk  
w zakresie relacji z przedsiębiorcami, obejmujących różne (najlepiej wszystkie etapy procesu 
inwestycyjnego) w ścisłej relacji z władzami lokalnymi, samorządem gospodarczym oraz instytucjami 
otoczenia biznesu. Samorządy gminne Wielkopolski mają szerokie doświadczenie w kontaktach  
z potencjalnymi inwestorami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a dalszy rozwój powinien 
odbywać się m.in. poprzez wzmocnienie relacji Centrum Obsługi Inwestora – miasta i gminy. 

 
Ryc. 10. Gminy, które w latach 2014-2016 miały kontakt z inwestorem poszukującym terenu 

pod działalność produkcyjną lub usługową (% gmin, n=182) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

 
Samorządy lokalne przykładają dużą wagę do kwestii posiadania własnych, wolnych terenów 

inwestycyjnych, ponieważ dzięki ich sprzedaży gmina osiągnie wpływy do budżetu, a rozwój firm 
będzie skutkował dalszymi pozytywnymi efektami (w myśl zasady kumulatywnej przyczynowości). 
Wprawdzie większość samorządów deklaruje podejmowanie działań promocyjnych w celu 
przyciągania inwestorów zewnętrznych, to jednak działania te można w dużej mierze zaliczyć do 
„pasywnych”. Konieczne jest zatem systemowe zagwarantowanie podnoszenia sprawności 
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ważnym działaniem zwiększającym zainteresowanie inwestorów regionem, powinna być budowa 
zbioru informacji o terenach inwestycyjnych w gminach Wielkopolski i promowanie go w oparciu  
o możliwości, jakie stwarza Polska Agencja Inwestycji i Handlu. 

 

Spojrzenie w przyszłość 
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że lokalizacja działalności gospodarczej wciąż 

będzie warunkowana czynnikami, które należą już do kanonu teorii lokalizacji (dostęp do siły 
roboczej, koszty transportu, wielkość rynku). Należy uwzględnić jednak postępujący proces coraz 
bardziej szczegółowego rozważania znaczenia poszczególnych czynników (np. obecnie liczba 
pracowników i ich kwalifikacje są tak samo ważne, jak zachowania społeczne i postawy 
pracowników). 
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W dalszym ciągu w analizie czynników lokalizacji inwestorów muszą być uwzględniane czynniki 
miękkie, czyli takie, które pośrednio związane są z działalnością gospodarczą i jednocześnie są trudno 
kwantyfikowalne. Czynniki te mają mniejsze znaczenie w procesie decyzyjnym niż czynniki twarde, ale 
często zdarza się, że w obliczu podobnych uwarunkowań ekonomicznych, przesądzają o inwestycji. 

Władze lokalne powinny ocenić swoje możliwości budowy klimatu inwestycyjnego, 
pamiętając, że ważne są zarówno firmy zagraniczne, jak i ich lokalni przedsiębiorcy, a przedsiębiorca 
jest najczęściej również mieszkańcem gminy. Fakt, że dla zdecydowanej większości firm lokalnych 
najważniejszym czynnikiem lokalizacji jest „miejsce zamieszkania właściciela”, nie powinien oznaczać, 
że gminy nie muszą troszczyć się o swoich lokalnych przedsiębiorców. Jeśli tego nie będą robiły, firmy 
lokalne, jak i młodzi ludzie chcący rozwijać swoją przedsiębiorczość, będą szukać innych gmin  
i regionów (fale relokacji nie są związane wyłącznie z chęcią unikania kontroli skarbowych). 

Wciąż większość kluczowych czynników lokalizacji w danym terenie leży poza bezpośrednim  
i silnym wpływem władz lokalnych (Rycina 11). Optymistyczna jest postawa niektórych samorządów, 
które starają się rozszerzać strefę swojego oddziaływania na np. wspieranie szkolnictwa zawodowego, 
nawet wyższego. Prawne wykluczenia nie oznaczają, że władze lokalne nie mogą nawiązywać 
współpracy lub budować koalicji na rzecz rozwiązywania problemów własnego środowiska lokalnego 
na wyższych szczeblach administracji (lobbing polityczny). Tereny inwestycyjne, a w szczególności 
infrastruktura techniczna i drogowa z nimi związana, są wciąż kluczowymi czynnikami lokalizacji 
inwestorów pozostającymi w gestii władz lokalnych. Nie powinno zatem dziwić decydentów 
krajowych i regionalnych, że spotykają się z tak silną presją, by wspierać instrumenty rozwoju dróg  
i infrastruktury lokalnej, tym bardziej, że często służy ona nie tylko pojedynczym inwestorom, ale całej 
społeczności gminy. 

 
Ryc. 11. Wpływ władz lokalnych na czynniki lokalizacji przedsiębiorstw – spojrzenie w przyszłość 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wojciech Jankowiak 
Prezes Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” 
 

STOWARZYSZENIE GMIN, POWIATÓW 
I WOJEWÓDZTW „DROGA S11” 

 
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” powstało w lipcu 2006 roku  

w Koszalinie. Jest to dobrowolne i samorządne zrzeszenie gmin, powiatów oraz województw 
położonych przy drodze krajowej nr 11, będących w pośrednim jej oddziaływaniu. Głównym celem 
Stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej S11 relacji Koszalin – Pyrzowice 
o długości około 550 km, przebiegającej przez 4 województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, 
opolskie oraz śląskie, łączącej Północ z Południem naszego kraju. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto 
Poznań. Aktualnie Stowarzyszenie skupia 57 członków, w tym 52 członków zwykłych (2 województwa, 
14 powiatów i 36 gmin) oraz 5 członków wspierających. W dniu 3 lutego 2015 roku w związku  
z upływem 4-letniej kadencji wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia, w składzie: Wojciech 
Jankowiak – Prezes Zarządu oraz Tomasz Sobieraj, Piotr Jedliński, Piotr Głowski, Violetta Wabińska-
Chmielewska, Roman Pacholczyk i Sylwester Lewicki – Członkowie Zarządu. 

Statutowymi celami Stowarzyszenia są: 
1) propagowanie realizacji budowy drogi S11 o standardach drogi ekspresowej w możliwie 

najkrótszym czasie; 
2) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, 

powiatów i województw wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy 
samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11; 

3) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego zrzeszonym w Stowarzyszeniu  
w podejmowaniu niezbędnych, ze strony samorządu, działań umożliwiających jak 
najszybszą budowę drogi S11; 

4) koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11; 
5) wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach  

i porozumieniach; 
6) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 

podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; 
7) realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11. 

 
Planowana droga ekspresowa S11 ma przebiegać w zachodniej części Polski w układzie 

południkowym po trasie długości około 550 km, zbliżonej do istniejącej drogi krajowej nr 11. Droga 
ma być prowadzona od Koszalina do przecięcia z autostradą A1 i połączenia z drogą ekspresową S1  
w północnej części aglomeracji śląskiej. Droga S11 na całym swoim przebiegu jest planowana  
w układzie podstawowym dwujezdniowym, czteropasowym (każda jezdnia co najmniej dwupasowa). 
Powiązania z zewnętrznym układem drogowym odbywać się mają poprzez węzły drogowe 
(skrzyżowania dwupoziomowe). Realizacja drogi S11 została wprowadzona do „Programu budowy 
dróg krajowych na lata 2014-2023” ogłoszonym w lipcu 2015 roku. W czerwcu 2017 roku Rada 
Ministrów podjęła zmianę uchwały w tej sprawie, zwiększając limit finansowy Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) do 135 mld zł. Po publikacji aktualizacji 
listy inwestycji, jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu środków, okazało się, że 
znacznie większa część inwestycji nie znalazła się na liście kluczowych projektów. Są tam umieszczone 
obwodnice Szczecinka, Jarocina, Ostrowa Wlkp., Kępna i Olesna oraz odcinek drogi Koszalin  
– Szczecinek, jednak pozostała część, która dopiero w pełni zapewni płynność ruchu drogowego  
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z północy na południe, tj. odcinki: Bobolice – Szczecinek, Szczecinek – Piła, obwodnica Obornik, węzeł 
Oborniki, Kórnik – Ostrów Wlkp., Ostrów Wlkp. – Kępno i dalej Kępno – autostrada A1 została ujęta 
jako zadanie o niższym priorytecie. 

 
Ryc. 1. Aktualny przebieg DK 11 w miejscowości Ciasna 

 
Źródło: Departament Infrastruktury UMWW 

 
Ryc. 2. Węzeł Swadzim 

 
Źródło: Departament Infrastruktury UMWW 

 
Pierwsze, na co można zwrócić uwagę patrząc na istniejącą i przygotowywaną do realizacji sieć 

dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, to brak połączenia Środkowego Wybrzeża Polski  
z Południem naszego kraju. W okresie po tzw. „transformacji ustrojowej”, a szczególnie po wstąpieniu 
Polski do struktur Unii Europejskiej, nastąpił dynamiczny rozwój układu sieci dróg krajowych, 
skoncentrowany na budowie dróg najwyższych klas technicznych, tj. autostrad, dróg ekspresowych  
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i dróg głównych ruchu przyspieszonego, na kierunku wschód – zachód, służących zapewnieniu 
sprawnych połączeń komunikacyjnych z krajami Europy Zachodniej. Rozwojowi temu nie towarzyszyła 
adekwatna rozbudowa sieci dróg krajowych na kierunku północ – południe, jakże istotna dla 
dynamizacji rozwoju gospodarki wewnętrznej kraju. Doprowadziło to do koncentracji działań 
inwestycyjnych wzdłuż ww. dróg w układzie równoleżnikowym, pozostawiając znaczne obszary kraju 
od nich oddalone w położeniu peryferyjnym. W związku z tym, nawet jeśli przedsiębiorcy i inwestorzy 
decydują się na lokalizację swoich fabryk wzdłuż tych dróg, korzystne oddziaływanie na rozwój kraju  
i regionu może zostać znacznie ograniczone powyżej wskazanym niedorozwojem sieci dróg krajowych 
na kierunku północ – południe, w tym ograniczeniami związanymi z brakiem obwodnic większych 
miejscowości w ich ciągach. Do takich dróg z pewnością należy droga krajowa nr 11. 

 
Ryc. 3. Przebieg drogi S11 w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Przebudowa DK 11 do parametrów drogi ekspresowej połączy Pomorze Środkowe, 

Wielkopolskę, Śląsk Opolski, a dalej poprzez Górny Śląsk zapewni połączenie z krajami Unii 
Europejskiej, co będzie sprzyjać tranzytowi towarów i usług oraz wymianie gospodarczej i kulturowej 
między regionami UE. Ten korytarz transportowy idealnie wpisuje się w priorytety rozwoju 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, gdzie głównym celem jej rozwijania jest zapewnienie 
spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Niska spójność 
wewnętrzna utrudnia bowiem rozwijanie współpracy typu sieciowego w ramach subregionu,  
a efektywna sieć transportu drogowego jest podstawowym warunkiem konkurencyjności 
makroregionu. Ponadto ciąg ten jest bardzo uczęszczaną drogą w sezonie letnim, gdy mieszkańcy 
południowej i centralnej części kraju udają się na odpoczynek nad Bałtyk i w okolice Kołobrzegu. 
Droga stanowi tzw. „wąskie gardło” komunikacyjne dla zachodniej części Polski, ma znaczenie 
strategiczne i jest „drogą życia” dla rozwoju kilkudziesięciu miast i gmin położonych w jej ciągu. Teren 
północnej części województwa wielkopolskiego oraz wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego, przez który przebiega droga krajowa nr 11, należą do obszarów o najniższej 
dostępności komunikacyjnej w kraju. 
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Tab. 1. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drodze krajowej nr 11 

 
Źródło: Dane GDDKiA 

 
Trzeba podkreślić, że wyniki generalnego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 roku przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na poszczególnych odcinkach drogi nr 11 
jednoznacznie wskazują na realne zagrożenie związane z niewystarczającą przepustowością tego 
ciągu komunikacyjnego. Jego obciążenie ruchem sięga już kilkunastu tysięcy pojazdów silnikowych na 
dobę: Kołobrzeg/Przejście – 24 494 poj./dobę, Mścice – Koszalin – 15 675 poj./dobę, Piła Al. Piastów 
15 555 poj./dobę, Oborniki/Przejście – 15 400 poj./dobę, Oborniki – Golęczewo – 19 727 poj./dobę, 
Środa Wlkp.-Miąskowo – 15 577 poj./dobę, Miąskowo – Klęka – 16 640 poj./dobę, Tarnowskie 
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Góry/obwodnica/skrzyż. z DK 78 – 17 418 poj./dobę. Średni dobowy ruch roczny pojazdów 
silnikowych na drodze krajowej nr 11 wynosi 13 140 poj./dobę. Jest to wartość przekraczająca średni 
dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na całej sieci dróg krajowych, która wynosi 11 178 
poj./dobę. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu na drodze 
nr 11, a także na fakt, iż przebiega ona przez centra wielu miast. Ogranicza to płynność ruchu 
tranzytowego oraz stanowi zagrożenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i kierowców. 
Zgromadzone dane i przeprowadzone analizy wskazują, iż należy ona do szlaków drogowych o bardzo 
wysokiej liczbie zdarzeń drogowych, tj. wypadków, zderzeń, kolizji, zabitych, osób ciężko i lekko 
rannych. Z powodu wypadków drogowych na DK 11 budżet państwa traci dziesiątki a nawet setki 
milionów złotych. Biorąc pod uwagę powyższe można wywnioskować, że poprawa jakości drogi i jej 
standardu eksploatacyjnego może stać się impulsem rozwojowym także dla innych segmentów 
gospodarki narodowej, bowiem „zaoszczędzone” w ten sposób środki finansowe mogą być 
rozdystrybuowane pomiędzy inne sektory gospodarcze Państwa. 

 
Od czasu powstania naszego Stowarzyszenia w lipcu 2006 roku stale monitorujemy sytuację  

w rządzie i mediach związaną z działaniami na rzecz przebudowy tej drogi krajowej oraz zabiegamy  
o realizację tego zadania w możliwie nieodległej perspektywie czasowej. Ostatnie działania Rządu 
(opublikowana aktualizacja listy inwestycji planowanych do realizacji w ramach Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023) pokazują, że mimo naszych ciągłych wysiłków, to ważne 
przedsięwzięcie wciąż nie znajduje się w priorytetach władzy krajowej. Stanowi to wciąż aktualny  
i nierozwiązany problem utrudniający życie nie tylko przedsiębiorcom i inwestorom, ale też 
mieszkańcom naszego kraju. 

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia „Droga S11” na stronie internetowej: 
http://droga-s11.pl/. 

 

 


