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1. TŁO SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

1.1. Podstawowe informacje o regionie 

Wielkopolska to drugie co do wielkości (29,8 tys. km2) i trzecie pod względem liczby 
mieszkańców (3 467,0 tys. osób na koniec 2013 roku) województwo w Polsce, położone w jej centralno-
zachodniej części, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny 
Wielkopolskiej. Region położony jest w większości na terenie nizinnym z nielicznymi wzgórzami (w 
części południowej) oraz licznymi skupiskami jezior (w części północnej i środkowej) i kompleksami 
leśnymi (głównie w części północnej). Znaczną powierzchnię województwa zajmują użytki rolne – 
65,0% oraz grunty leśne, tereny zadrzewione i zakrzewione – 26,7%. Grunty zabudowane  
i zurbanizowane stanowią 5,2% powierzchni. 

 
Ryc. 1. Mapa hipsometryczna – Polska i Wielkopolska 

 
Źródło: Na podstawie http://pl.wikipedia.org/ 

 
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 stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia. W 2013 roku na 1 km2 
powierzchni ogólnej województwa wielkopolskiego przypadało 116 osób (w Polsce 123 osoby). Ponad 
połowa ludności mieszka w 109 miastach – 55,2% (stan na 2013 rok), jednak wartość ta systematycznie 
maleje (rośnie z kolei liczba mieszkańców terenów wiejskich). Do największych miast w regionie zalicza 
się Poznań (548,0 tys. mieszkańców), będący stolicą województwa, a także Kalisz (104,0 tys. 
mieszkańców), Konin (77,2 tys.), Piła (74,6 tys.), Ostrów Wlkp. (72,9 tys.), Gniezno (70,3 tys.) i Leszno 
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(64,6 tys.). W strukturze osadniczej dominuje aglomeracja poznańska. Województwo wyróżnia także 
przewaga miast małych i średnich, skupiających mniej niż 10 tys. mieszkańców.  

 

1.2. Gospodarka 

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

Istotnym elementem gospodarki regionu są jego mieszkańcy, charakteryzujący się 
kreatywnością, przedsiębiorczością i otwartością na wyzwania. Na tle całego kraju region wyróżnia się 
tzw. „wielkopolską gospodarnością”, opierającą się na koncentracji mieszkańców na podejmowaniu 
działań prorozwojowych, umożliwiających uzyskiwanie ponadprzeciętnych efektów działalności oraz 
maksymalizację uzyskiwanej wartości dodanej przy ograniczonych nakładach. 

W ujęciu przestrzennym gospodarkę województwa cechuje występowanie znacznych 
dysproporcji rozwojowych. Zdecydowanym biegunem wzrostu jest aglomeracja poznańska, będąca 
lokomotywą napędzającą rozwój gospodarczy województwa. Koncentrując wokół siebie znaczną część 
aktywności gospodarczej regionu, dominuje przede wszystkim w sferach: produkcyjnej, usługowej, 
instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury, decydując o pozycji konkurencyjnej całej Wielkopolski. 
Pozostałe części województwa cechuje zdecydowanie niższy poziom rozwoju, czego odzwierciedleniem 
są niższe wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych na poziomie podregionów (NUTS 
3), w tym produktu krajowego brutto per capita oraz wartości dodanej brutto na 1 pracującego (tzw. 
wskaźnik wydajności pracy). 

Obserwacje ostatnich kilkunastu lat potwierdzają jednoznacznie negatywne zjawisko 
pogłębiania się polaryzacji rozwoju regionu. Działalność gospodarcza poza jego stolicą skoncentrowana 
jest przede wszystkim w ośrodkach subregionalnych, skupiających podmioty bazujące w szczególności 
na zasobach wykwalifikowanych kadr. Poszczególne części regionu wyróżnia pewna specyfika, 
stanowiąca podstawę do budowania potencjałów na poziomie podregionów. Wielkopolskę 
południową i południowo-wschodnią, z takimi ośrodkami przemysłu jak Kalisz i Ostrów Wlkp. 
(tworzących aglomerację kalisko-ostrowską), wyróżnia rozwój przemysłu spożywczego, włókienniczego 
i odzieżowego oraz elektromaszynowego. Część południowo-zachodnią, z ośrodkiem w Lesznie cechuje 
rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o wysoką produktywność i wydajność rodzimego 
rolnictwa. Część wschodnia, z ośrodkiem gospodarczym w Koninie, to przede wszystkim ośrodki 
przemysłu paliwowo-energetycznego na bazie węgla brunatnego. Z kolei Wielkopolska północna 
(stanowiąca tzw. „zielone płuca Wielkopolski”), z silnym ośrodkiem gospodarczym w Pile, wyróżnia się 
walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, będącymi podstawą rozwoju turystyki aktywnej. 

Wśród podstawowych korzystnych czynników rozwoju/wzrostu gospodarczego Wielkopolski 
wymienić można m.in.: dogodne położenie komunikacyjne, w tym obecność rozwiniętych szlaków 
tranzytowych na linii wschód-zachód (droga E30, linia kolejowa E20) i międzynarodowego Portu 
Lotniczego Poznań-Ławica, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i kapitału ludzkiego (przede wszystkim 
w aglomeracji poznańskiej), bogactwo zasobów naturalnych, wysoki poziom przedsiębiorczości 
(również z zaangażowaniem kapitału zagranicznego), rosnącą rolę turystyki biznesowej, czy wreszcie 
wysokie kwalifikacje zasobów pracy przy jednoczesnym relatywnie niskim koszcie pracy. Wśród 
wyzwań rozwojowych można wyróżnić natomiast niewystarczający i niesatysfakcjonujący poziom 
innowacyjności, brak odpowiedniego wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego 
wielkopolskich uczelni, niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (głównie szkolnictwa 
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zawodowego), słabe skomunikowanie północnych i południowych rejonów województwa z jego 
stolicą, jak również wysoki stopień polaryzacji rozwoju poszczególnych części regionu. 

Wśród kluczowych elementów tworzących potencjał rozwojowy regionu, wymienić należy 
również m.in. bogactwo zasobów naturalnych (w tym przede wszystkim surowców energetycznych), 
ponadprzeciętną mobilność i kreatywność mieszkańców, duży potencjał produkcyjny (ze szczególną 
aktywnością MŚP), wysoką produktywność rolnictwa, dobrze rozwinięty sektor usługowy, wysoki 
poziom przedsiębiorczości (mimo niskiej innowacyjności), znaczący w skali kraju potencjał naukowo-
badawczy, ważną rolę turystyki biznesowej bazującej na rozwiniętym ośrodku targowym 
(Międzynarodowe Targi Poznańskie), infrastrukturę instytucjonalną w postaci instytucji otoczenia 
biznesu dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej, a także atrakcyjność inwestycyjną wielu 
obszarów. Potencjał rozwojowy województwa w znacznej mierze wynika także ze zróżnicowania 
przyrodniczego z takimi walorami, jak zróżnicowany krajobraz, mnogość kompleksów leśnych, 
obszarów sieci Natura 2000 oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego. Czynniki te tworzą warunki dla 
rozwoju turystyki, ale również dla innych dziedzin gospodarki, umożliwiając uruchomienie lokalnych 
potencjałów tkwiących w różnych częściach województwa. 

Potencjał gospodarki Wielkopolski podkreślają wybrane wskaźniki makroekonomiczne. 
Podstawowym wskaźnikiem świadczącym o kondycji wielkopolskiej gospodarki jest wartość produktu 
krajowego brutto per capita w cenach bieżących. W 2012 roku region z wartością 44 567 zł1 zajmował 
pod tym względem 3. lokatę w kraju (za województwami: mazowieckim i dolnośląskim). Wartość ta 
stanowiła 106,4% średniej wartości dla Polski oraz około 70% średniej unijnej. Jeszcze w 2007 roku 
analogiczny wskaźnik stosunku do średniej UE wynosił 57%, co oznacza, iż dystans w poziomie rozwoju 
województwa wielkopolskiego względem Unii Europejskiej nadal pozostaje duży, ale ulega 
systematycznemu zmniejszaniu.  

 
Ryc. 2. Wielkość PKB na 1 mieszkańca w 2012 roku i skala jego przyrostu w latach 2010-2012 w Polsce 
według województw i podregionów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

                                                                 
1 Zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych GUS, wyliczone w oparciu o zasady „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)” 
wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.) 
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Ryc. 3. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku w Polsce  
według podregionów i województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Opublikowane w styczniu 2015 roku przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki 

produktu krajowego brutto według województw w 2013 roku (w cenach bieżących) wskazują na 
kontynuację trendu wzrostowego PKB pc również I w tym roku. Potwierdzeniem wzrastającego 
potencjału gospodarczego Wielkopolski jest dynamika przyrostu PKB per capita. Uwzględniając 
wstępne szacunki GUS za 2013 rok, największy przyrost PKB pc w województwach w okresie 3-letnim 
(2010-2013) nastąpił w Wielkopolsce (wzrost o 18,8%). Dla porównania, średni przyrost PKB pc dla 
Polski wyniósł w tym okresie 15,7%. Analiza dynamiki PKB z lat 2004-2013 (w tym w latach 2004-2009 
z uwzględnieniem metodologii opartej na „Europejskim Systemie Rachunków (ESA 1995)”) wskazuje 
na względnie niewielki wpływ na całą Wielkopolskę spowolnienia gospodarczego lat 2008-2009 oraz 
2011-2012 (minimalny spadek dynamiki wzrostu PKB w ujęciu regionalnym – nieco większy w 2010 
roku). 

Zmiana wartości PKB per capita dla poszczególnych podregionów liczona dla lat 2010-2012 
wskazuje na osłabienie polaryzacji rozwoju Wielkopolski, szczególnie, jeśli chodzi o przyrównanie 
tempa przyrostu PKB pc w mieście Poznaniu i w podregionach ościennych (głównie z jej południowej  
i wschodniej części). W 2012 roku w porównaniu z 2010 rokiem liderem z największym przyrostem PKB 
per capita był podregion kaliski (wzrost o 16,7%), za którym uplasowały się podregiony: leszczyński 
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(14,5%), poznański (14,3%) i koniński (14,0%). Najniższy przyrost wskaźnika PKB pc nastąpił w tym 
czasie w mieście Poznań (11,8%) i w podregionie pilskim (10,9%). Sytuacja północnej części 
Wielkopolski, cechującej się do tej pory najniższymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego, jest tu 
szczególnie negatywna, czy wręcz dramatyczna, ze względu na powiększanie się dystansu rozwojowego 
wobec reszty województwa. 

Łącznie w 2012 roku w regionie wytworzono PKB o wartości 154,2 mld zł (w cenach bieżących), 
co stanowiło 9,5% wartości dla całego kraju (1 662,1 mld zł; 2. miejsce za województwem mazowieckim 
– 21,9% i śląskim – 12,7%). Blisko połowa PKB Wielkopolski została wytworzona w stolicy województwa 
i podregionie poznańskim (odpowiednio 29,5% i 19,4%), natomiast tylko nieco ponad 50% w czterech 
pozostałych podregionach, co potwierdza dysproporcje rozkładu potencjału gospodarczego na 
obszarze województwa (15,4% w podregionie kaliskim, 14,1% w konińskim, 13,2% w leszczyńskim  
i tylko 8,5% w pilskim). Zgodnie z opublikowanymi w styczniu 2015 roku szacunkami produktu 
krajowego brutto według województw w 2013 roku wartość PKB w Wielkopolsce wyniosła 161,5 mld zł, 
co stanowiło 9,7% wartości dla całego kraju (wzrost udziału w porównaniu z 2012 rokiem o 0,2 p.proc.). 

Struktura udziału poszczególnych sektorów w wytworzeniu wartości dodanej brutto (WDB), 
wskazuje, iż gospodarkę Wielkopolski zaliczyć można do grona gospodarek tradycyjnych – przede 
wszystkim ze względu na ponadprzeciętny, choć nieustannie malejący, udział rolnictwa oraz ciągle zbyt 
niski udział sektora usług. Rozkład wartości dodanej w województwie (łączna wartość: 136,6 mld zł) na 
poszczególne sektory gospodarki wskazuje, iż największą rolę przy jej wytworzeniu odgrywa sektor 
usług (59,3%), następnie przemysł (28,0%), budownictwo (7,9%) i rolnictwo (4,8%). W odniesieniu do 
wskaźników krajowych Wielkopolskę cechuje przy wytworzeniu wartości dodanej brutto zdecydowanie 
niższy udział usług (62,8% dla kraju), identyczny udział budownictwa (7,9% dla kraju) oraz nieznacznie 
wyższy udział pozostałych sektorów (przemysł – 26,2% dla kraju, rolnictwo – 3,1% dla kraju). 
Nawiązując do zmian udziałów poszczególnych sektorów w tworzeniu WDB w latach 2010-2012  
w Wielkopolsce, można wskazać na pewne prawidłowości w zmianach struktury gospodarki: wzrasta 
udział przemysłu kosztem budownictwa, przy ustabilizowaniu się udziału usług i rolnictwa. 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2012 roku wyniosła 99 697 zł, co stanowiło 96,8% 
średniej wartości dla kraju – świadczy to o niższej produktywności pracy w Wielkopolsce w stosunku 
do eij dla średniej dla Polski (pośrednim powodem na to jest wysoki poziom zatrudnienia  
w Wielkopolsce nieprzekładający się proporcjonalnie na wielkość wytworzonej wartości dodanej 
brutto). Wśród poszczególnych podregionów wyróżnia się tu Poznań z wartością 120,8% średniej 
krajowej i podregion poznański z wartością 106,7%. Wśród pozostałych jednostek analogiczna wartość 
waha się w przedziale od 79,4% w podregionie kaliskim do 85,0% w pilskim. Pozytywnym zjawiskiem 
związanym z produktywnością pracy jest dynamicznie rosnący wskaźnik WDB przypadający na  
1 pracującego. W latach 2010-2012 wzrósł on z poziomu 88,5 tys. zł do poziomu 99,7 tys. zł, tj. o 12,7%. 

Dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość jest cechą wyróżniającą wielkopolską 
gospodarkę, którą charakteryzują jednocześnie zarówno zjawiska pozytywne, jak i negatywne. Wśród 
pozytywnych, które zdecydowanie przeważają w regionie, wyróżnić można m.in.: szybki i stabilny 
przyrost liczby podmiotów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), korzystną strukturę rodzajową 
firm, ich rosnący potencjał ekonomiczno-wytwórczy, długotrwałe tradycje wielu branż i działalności, 
wysoką produktywność przedsiębiorstw (wzrost dynamiki), wysoki poziom nakładów inwestycyjnych 
związany m.in. z niemalejącym zainteresowaniem Wielkopolską ze strony firm dużej i średniej wielkości 
(w tym dalsze angażowanie kapitału zagranicznego), wysokie kwalifikacje pracowników przy relatywnie 
niskich kosztach pracy, stopniowy rozwój podmiotów sektora kreatywnego, wzrost zdolności 
przedsiębiorców do wykorzystania funduszy unijnych (w tym instrumentów zwrotnych typu JEREMIE), 
a także zwiększanie się zaangażowania samorządów w rozwój przedsiębiorstw (wzrost powierzchni 
terenów inwestycyjnych w ofercie JST oraz różnego rodzaju preferencje dla nowych inwestycji). Wśród 
zjawisk negatywnych na uwagę zasługują: niedostateczne wyposażenie kapitałowe dużej części firm  
(w tym istotny stopień dekapitalizacji ich majątku), mała liczba firm wysokiej technologii, niska 
innowacyjność przedsiębiorstw (niskie nakłady inwestycyjne na innowacje i B+R), słabe wykorzystanie 
miejscowego potencjału badawczo-rozwojowego, niewystarczające powiązania przedsiębiorstw oraz 
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przedsiębiorstw z a sektorem badawczo-rozwojowym, opór społeczny przed nowymi inwestycjami oraz 
słaby rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu (i nieefektywne wykorzystanie 
potencjału istniejących). 

Pochodną wpływu powyższych czynników jest aktualny stan wielkopolskiej przedsiębiorczości. 
W 2013 roku na Wielkopolskę przypadało około 9,8% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w całym kraju w rejestrze REGON (tj. 397,9 tys. jednostek, z czego około 190 tys.2, tj. niecałe 50%, 
stanowiły tzw. przedsiębiorstwa aktywne). Sytuowało to region na 3. miejscu w Polsce. W całym 
analizowanym okresie 2004-2013 Wielkopolskę wyróżniał stały przyrost liczby zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych za wyjątkiem lat 2009 i 2011, w których uwidoczniły się skutki 
ogólnoświatowego kryzysu. Wśród poszczególnych podregionów najwięcej podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych było w Poznaniu (105,1 tys. podmiotów, tj. 26,4% ogólnej liczby podmiotów  
w regionie), a także w podregionie poznańskim (79,3 tys., tj. 19,9%) i kaliskim (62,7 tys., tj. 15,7%), zaś 
najmniej w podregionie pilskim (35,1 tys., tj. 8,8%). Generalnie w ostatnich latach przyrost liczby 
podmiotów gospodarczych następował szybciej w Wielkopolsce niż w całym kraju (wpływ spowolnienia 
na zmiany wartości wskaźnika okazał się istotniejszy na poziomie krajowym). 

Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej (w cenach bieżących) w 2013 roku 
w województwie wielkopolskim wyniosła 18 874,4 mln zł, co stanowiło 8,2% wartości krajowej,  
a województwo wielkopolskie zajmowało 4. lokatę wśród pozostałych województw. W odniesieniu do 
2008 roku nakłady zmniejszyły się o 6,3% (w Polsce o 6,4%). W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
Wielkopolski wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w 2013 roku wynosiła 
5 450 zł, tj. o 8,2% mniej niż w 2008 roku.  

 
Ryc. 4. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim  
w latach 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
W 2013 roku największy odsetek środków przypadł na usługi – 50,1% (tj. 10 888,7 mln zł), w tym 

w szczególności na transport i gospodarkę magazynową (2 904,8 mln zł – 15,4%), na obsługę rynku 
nieruchomości (2 852,1 mln zł – 15,1%) oraz na handel i naprawę pojazdów samochodowych 
(1 766,5 mln zł – 9,4%). Znaczne nakłady ponoszono również w przemyśle – 6 690,2 mln zł (35,4%). 

                                                                 
2Nieć N., Orłowska J., Wasilewska M. Profile regionalne sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Materiał 
opracowany w ramach Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa. 2014. 
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Mniejsze środki inwestycyjne przeznaczono na budownictwo – 453,4 mln zł (2,4%) oraz na rolnictwo, 
leśnictwo i łowiectwo – 842,1 mln zł (4,5%). W 2013 roku w stosunku do 2009 roku w Wielkopolsce, 
podobnie jak w Polsce, obserwowano wzrost nakładów inwestycyjnych w przemyśle, przy 
równoczesnym spadku nakładów inwestycyjnych w budownictwie. Wzrost nakładów inwestycyjnych 
nastąpił także w takich dziedzinach, jak: transport i gospodarka magazynowa (co tłumaczyć można 
m.in. bardzo korzystnym położeniem regionu w sieci głównych dróg w kraju i wzrostem atrakcyjności 
inwestycyjnej), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz administracja publiczna i obrona 
narodowa. 

Wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w Wielkopolsce jest m.in. 
efektem inwestycji zagranicznych. Kapitał zagraniczny stanowi jeden z najważniejszych czynników 
rozwoju regionu, w kontekście wzrostu innowacyjności i modernizacji regionalnej gospodarki, a także 
tworzenia nowych oraz rozwoju istniejących miejsc pracy. Zdolność Wielkopolski do przyciągania 
nowych inwestycji sprawia, że województwo jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo 
regionów w Polsce. Od wielu lat kluczowymi inwestorami w Wielkopolsce są podmioty pochodzące  
z państw członkowskich Unii Europejskiej. Według szacunków do końca 2013 roku większość, tj. 81,2% 
kapitału zagranicznego, została zainwestowana w 5 województwach: mazowieckim (49,4%), 
dolnośląskim (8,6%), wielkopolskim (8,3%), śląskim (8,3%) oraz małopolskim (6,6%)3. 

Zgodnie z powyższym sytuację finansową wielkopolskich przedsiębiorstw określić można jako 
dobrą, szczególnie wobec niedawnego spowolnienia gospodarczego na świecie. 

 
Ryc. 5. Podmioty z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w latach  
2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz opracowania – Działalność gospodarcza podmiotów z 

kapitałem zagranicznym w 2013 r. GUS. Warszawa. 2014 r. 

 
 

1.3. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) koncentruje się na 
gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych, a także na finansowaniu deficytu budżetowego 
oraz zarządzaniu długiem publicznym przez samorządy województw, powiatów, miast na prawach 
powiatu oraz gmin na podstawie uchwalonego przez dane jednostki budżetu. Publiczne dochody oraz 
wydatki stanowią część interwencji podejmowanych przez instytucje państwowe. Rolą JST jest m.in. 

                                                                 
3 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 roku. GUS. Warszawa. 2014 r. 



10 
 

odpowiednie planowanie i kształtowanie polityki budżetowej, w odniesieniu do prowadzonej 
działalności – z różnymi poziomami administracji wiążą się właściwe im kompetencje i zadania 
publiczne. JST powinny stworzyć korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki 
lokalnej, a także pozytywnie wpłynąć na innowacyjność i konkurencyjność obszaru, przede wszystkim 
na jakość życia mieszkańców. 

JST w województwie wielkopolskim cechują się zróżnicowaną sytuacją finansową zarówno pod 
względem poziomu funkcjonowania (gmina, powiat, województwo), jak i lokalizacji na obszarze 
regionu. W 2013 roku w województwie wielkopolskim łączne dochody budżetów JST (226 gmin,  
31 powiatów, 4 miast na prawach powiatu i samorządu województwa) wyniosły 15 312,1 mln zł i były 
o 1,8% wyższe od uzyskanych w 2012 roku. Dochody ogółem JST w Wielkopolsce stanowiły 8,3% 
łącznych dochodów wszystkich tego typu jednostek w całym kraju. Niewiele ponad połowę dochodów 
ogółem wielkopolskich JST w 2013 roku zrealizowały gminy (52,7% w 2013 roku wobec 51,7% w 2012 
roku). Udział dochodów miast na prawach powiatu wyniósł 25,0% (spadek o 0,7 p.proc. w stosunku do 
roku poprzedniego), a powiatów 14,6% (wzrost o 0,2 p.proc.). Udział dochodów budżetu samorządu 
województwa wielkopolskiego wzrósł z 7,3% w 2012 roku do 7,6% w 2013 roku 

 
Ryc. 6. Struktura dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego wg ich rodzaju w 
województwie wielkopolskim w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL oraz opracowania – Budżety jednostek samorządu terytorialnego w 

województwie wielkopolskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2014 

 
W latach 2009-2013 w strukturze dochodów ogółem JST w województwie wielkopolskim 

dominowały dochody własne4, które w 2013 roku stanowiły 51,6% dochodów ogółem (w kraju – 
49,1%). Największe wpływy w tej grupie pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych (36,5% 
dochodów własnych, 18,8% dochodów ogółem), podatku od nieruchomości (22,6%), oraz z podatku 
dochodowego od osób prawnych (7,2%)5. 

W 2013 roku jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim otrzymały 
subwencję ogólną6 przyznaną ze środków budżetu państwa w kwocie 4 422,5 mln zł, która stanowiła 
28,9% dochodów ogółem. JST przekazano środki z tytułu dotacji w kwocie 2 941,2 mln zł, co stanowiło 
19,5% dochodów ogółem. W 2013 roku najbardziej zależne od otrzymywanych dochodów z budżetu 
państwa, w formie dotacji i subwencji, były powiaty. 

                                                                 
4 Wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  
z podatku dochodowego od osób prawnych; traktowane często jako wyznacznik zamożności oraz podstawowe źródło 
informacji o kondycji finansowej danej jednostki). 
5 Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu. 
Poznań. 2014. 
6 Świadczenie publicznoprawne państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o charakterze bezzwrotnym, ogólnym, 
bezwarunkowym i nieodpłatnym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda gmina otrzymuje subwencję składającą się  
z części podstawowej, oświatowej i rekompensującej (utracone dochody głównie z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz 
obniżenia opłaty eksploatacyjnej), a każdy powiat z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej (na zasadzie „równania” do 
najlepszego otrzymują te powiaty, których siła dochodowa jest mniejsza niż siła najbogatszego powiatu). 
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Wydatki ogółem JST w województwie wielkopolskim w 2013 roku wyniosły 15 374,7 mln zł  
i stanowiły 8,4% łącznych wydatków wszystkich tego typu jednostek w Polsce. W strukturze wydatków 
ogółem JST w Wielkopolsce największy udział miały gminy 57,7% (w stosunku do 2012 roku spadek 
udziału o 0,3 p.proc.). Miasta na prawach powiatu poniosły 25,0% wydatków (spadek o 1,0 p.proc.), 
powiaty 14,3% (spadek o 0,2 p.proc.). Zwiększył się natomiast udział wydatków samorządu 
województwa o 1,5 p.proc. i wyniósł 9,0%. 

Zarówno w województwie wielkopolskim, jak i w całym kraju największą część wydatków  
w latach 2008-2013 stanowiły wydatki bieżące7. Na ten cel JST przeznaczyły w województwie 
12 658,2 mln zł i 148 831,9 mln zł w kraju, co stanowiło odpowiednio 82,3% (wzrost o 2,4%) i 81,0% 
(wzrost o 2,8%) ogółu wydatków. 

Na wydatki majątkowe8 JST w województwie wielkopolskim w 2013 roku przeznaczyły 
2 716,6 mln zł. Najwyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zaobserwowano  
w samorządzie województwa (46,2% wobec 36,0% w 2012 roku), natomiast najmniejszy w budżecie 
powiatów (10,6% wobec 12,0% w 2012 roku). 

W 2013 roku przewaga wydatków nad dochodami skutkowała deficytem w wysokości 
62,6 mln zł na koniec roku budżetowego. Dynamika zmian poziomu dochodów i wydatków JST  
w Wielkopolsce była niższa od średniej dla Polski, gdzie dla 2013 roku nastąpił wzrost wydatków  
i dochodów (odpowiednio o 3,4% oraz o 1,9%), w stosunku do 2012 roku. 

 
Budżet województwa 

Dochody ogółem samorządu województwa wielkopolskiego w 2013 roku wyniosły 1 171,7 mln zł 
i były o 6,5% wyższe niż w poprzednim roku (w Polsce dochody ogółem województw zwiększyły się  
o 5,8%). Dochody województwa wielkopolskiego stanowiły 7,3% dochodów wszystkich województw  
w kraju. 

Wydatki ogółem województwa wielkopolskiego w 2013 roku zamknęły się w kwocie 
1 385,7 mln zł i były o 22,0% wyższe niż w poprzednim roku. W kraju nastąpił wzrost wydatków ogółem 
o 4,9%. Wydatki te stanowiły 8,4% wydatków wszystkich województw w kraju. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód regionu niemal w całym analizowanym okresie był 
niższy niż średnio w kraju. W 2013 osiągnął wielkość 338,0 zł, przy średniej dla kraju 418,7 zł. W całym 
okresie 2004-2013 dochód ogółem województwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazywał tendencję 
rosnącą. 

W 2013 roku wydatki z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przeliczeniu na  
1 mieszkańca wyniosły średnio 400,1 zł na (w 2012 roku 328,5 zł). W kraju wydatki na 1 mieszkańca 
wynosiły średnio 429,3 zł i były o 20 zł wyższe niż w 2012 roku W latach 2004-2013 wydatki ogółem, 
podobnie jak dochody ogółem, samorządu województwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazywały 
tendencję rosnącą. 

Największym obciążeniem dla budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego były wydatki 
bieżące, które w 2013 roku stanowiły 53,8% wydatków ogółem (w Polsce 60,3%). Wyniosły one 
745,1 mln zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2,5%. Pozostałą część, tj. 46,2% wydatków 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego stanowiły wydatki majątkowe, które w 2013 roku zamknęły 
się w kwocie 640,7 mln zł. 

Niższy poziom dochodów w stosunku do wydatków skutkował w 2013 roku deficytem  
w wysokości 215,0 mln zł, co stanowiło 18,4% dochodów. 

 
  

                                                                 
7 Wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, które odzwierciedlają realizację zadań związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem JST i zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnej. 
8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, będące 
ważnym instrumentem rozwojowym, których wysokość stanowi wypadkową lokalnych potrzeb i możliwości ich zaspakajania. 
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Ryc. 7. Budżet Województwa Wielkopolskiego w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

1.4. Kapitał ludzki i społeczny 

Procesy demograficzne 
Wypadkową dokonujących się obecnie i w przeszłości przemian demograficznych jest między 

innymi struktura osadnicza regionu, ukształtowana historycznie, podlegająca jednak ciągłym zmianom. 
Aktualne trendy demograficzne m.in., takie jak: migracje ludności (do miast, za granicę), starzenie się 
społeczeństwa, zmiany modelu rodziny, mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na rynek pracy, 
rynek mieszkaniowy, system ochrony zdrowia i opieki społecznej, system edukacji, czy system 
transportowy. Szczególnie istotnym problemem w niedalekiej przyszłości mogą okazać się 
konsekwencje postępującego starzenia się ludności. 

W województwie wielkopolskim odnotowuje się stały przyrost liczby ludności. W 2013 region 
zamieszkiwało 3 467,0 tys. osób, co w porównaniu z 2004 rokiem oznacza wzrost o 3%. Największy 
przyrost liczby mieszkańców wystąpił w powiecie poznańskim (wzrost o 71,5 tys. osób, tj. o 25%) oraz 
w powiecie leszczyńskim (4,5 tys. osób, tj. o 9%), obornickim (3,4 tys. osób, tj. o 6%) i konińskim (5,7 tys. 
osób, tj. o 5%). Główną przyczyną pozytywnych tendencji demograficznych występujących na tych 
obszarach jest stale utrzymujące się dodatnie saldo migracji (związane z suburbanizacją) oraz dodatni 
przyrost naturalny. Ubytek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich 9 lat cechował powiaty 
usytuowane w północnej oraz w zachodniej części Wielkopolski. W największym stopniu ubytek liczby 
mieszkańców widoczny był w największych miastach województwa, w tym w mieście Poznaniu  
(o 22,8 tys. osób, tj. o 4,0%), Kaliszu (o 4,8 tys. osób, tj. o 4,4%) oraz Koninie (o 4,0 tys. osób, tj. 5%). 

Ludność województwa w przestrzeni rozmieszczona jest nierównomiernie. W regionie istnieją 
obszary o dużej koncentracji ludności, do których należą: miasta na prawach powiatu oraz powiaty 
poznański, ostrowski i jarociński. Najsłabiej zaludnione tereny to powiaty położone w północnej części 
Wielkopolski. W województwie występują duże dysproporcje pod względem liczby ludności między 
największymi miastami a pozostałymi obszarami. Niemal 35% ludności województwa zamieszkuje 
cztery największe powiaty (miasto Poznań – 548 028 osób w 2013 roku, powiat poznański – 352 395 
osób, ostrowski – 161 216 osób oraz gnieźnieński – 144 955 osób). Z tego 26,0% ludności 
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skoncentrowane jest w rejonie Poznania, gdzie 15,8% ludności zamieszkuje miasto Poznań, a 10,2% 
powiat poznański. 

Zjawiskiem charakterystycznym dla Wielkopolski jest suburbanizacja – w jej wyniku stale 
wzrasta liczba mieszkańców obszarów wiejskich oraz mniejszych miast zlokalizowanych w pobliżu 
największych ośrodków miejskich. Wskutek tego obniżeniu ulega wartość wskaźnika urbanizacji. 
Mieszkańcy miast w 2013 stanowili 55,2% ogółu ludności Wielkopolski. Rośnie z kolei liczba 
mieszkańców terenów wiejskich, która wyniosła 1 553,1 tys. osób. Na obszarach wiejskich notuje się 
dodatnie saldo migracji stałej gminnej i międzypowiatowej. 

Na przestrzeni ostatnich lat wpływ na zmiany liczby ludności miały również migracje 
wewnętrzne (wewnątrz- i międzyregionalne) i zagraniczne. Począwszy od wejścia Polski do Unii 
Europejskiej emigracja Wielkopolan za granicę stale wzrasta, choć jej dynamika ulega zamianom (jedną 
z przyczyn mogły być skutki światowego kryzysu finansowego). Od 2009 roku w całym województwie 
systematycznie pogłębia się ujemne saldo migracji zagranicznej na pobyt stały. W 2012 roku wyniosło 
ono -1 479 osób. Wielkopolska jest jednocześnie województwem o stosunkowo dużej skali natężenia 
ruchów migracyjnych wewnątrz kraju. Głównym ograniczeniem migracyjnym w województwie 
wielkopolskim są przeciętnie niskie, w stosunku do kosztów utrzymania, dochody ludności. W ostatnich 
latach przeważały migracje wewnętrzne, natomiast w migracjach międzywojewódzkich podstawowym 
kierunkiem były głównie województwa: dolnośląskie, mazowieckie oraz kujawsko-pomorskie. 

Charakter procesów demograficznych oraz struktura demograficzna Wielkopolski nie odbiegają 
znacząco od sytuacji w kraju. Jedynie w przypadku wybranych wskaźników występują tendencje 
odwrotne o pozytywnym lub negatywnym charakterze. 

W województwie wielkopolskim notowany jest obecnie dodatni przyrost naturalny (4,3 tys.,  
tj. 1,2‰ w 2013 roku), a jego wartość rośnie (od 0,9‰ w 2004 roku). Omawiany wskaźnik dla kraju 
przyjmował zdecydowanie niższe wartości (-0,2‰ w roku 2004, -0,5‰ w roku 2013). 

 
Ryc. 8. Ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Od 2004 roku w województwie wielkopolskim obserwowany jest systematyczny wzrost liczby 

zgonów. Jest to efekt umierania przedstawicieli powojennego wyżu demograficznego. W 2013 roku 
współczynnik zgonów w Wielkopolsce kształtował się na poziomie 9,3‰ (zmarło 32,3 tys. osób). 
Systematycznie spada natomiast liczba zgonów niemowląt. 
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Współczynnik feminizacji w Wielkopolski nie ulega znaczącym zmianom. W 2013 roku na 100 
mężczyzn przypadało 106 kobiet (kobiety stanowią około 51,4% ludności), przy czym wyraźna przewaga 
kobiet zauważalna była na terenach miejskich (110 kobiet na 100 mężczyzn), natomiast na terenach 
wiejskich ich liczba była generalnie równa liczbie mężczyzn.  

W latach 2004-2013 w Wielkopolsce odnotowano przesunięcia w strukturze ludności według 
grup ekonomicznych. Zarówno w kraju, jak i w województwie systematycznie zmniejszała się liczba 
dzieci i młodzieży (osoby w wieku od 0 do 17 lat). Spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym 
jest m.in. rezultatem przemian procesów demograficznych, które były efektem depresji urodzeniowej 
w latach 90. Ludność w wieku produkcyjnym (warunkująca podaż zasobów ludzkich na rynku pracy) 
charakteryzowała się najbardziej stabilną strukturą. Struktura ludności według ekonomicznych grup 
wieku rozkłada się obecnie następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły w 2013 roku 
19,3% ogólnej liczby ludności województwa, osoby w wieku produkcyjnym 63,6%, natomiast osoby  
w wieku poprodukcyjnym 17,1%. Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku 
nieprodukcyjnym osobami w wieku produkcyjnym dla Wielkopolski wyniósł 57,1% i od kilku lat 
wykazuje tendencję wzrostową. Obserwacja zmian w strukturze ludności Wielkopolski według 
biologicznych grup wieku potwierdza znaczny spadek liczby dzieci, przy dużym wzroście liczby osób w 
wieku starszym. 

 
Ryc. 9. Struktura ludności województwa wielkopolskiego według ekonomicznych grup wieku  
w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W ostatnich latach obserwowane są także zmiany modelu rodziny, które znajdują swoje 

odzwierciedlenie w liczbie urodzeń. W Wielkopolsce w porównaniu z latami 80. liczba urodzeń jest 
niższa o około 40%. Osoby urodzone w latach 70. i 80. późno decydują się na założenie rodziny. 
Obserwowane w ostatnich latach korzystne zmiany związane ze zwiększaniem się liczby urodzeń 
trudno uznać za oznakę trwałej tendencji. 

Prognoza ludności na lata 2014-2050 zakłada wzrost liczby mieszkańców regionu, jednak tylko 
do 2023 roku. Obok ujemnego przyrostu naturalnego w prognozuje się także zmniejszanie się liczby 
kobiet w wieku rozrodczym. Stałą tendencją ma być wzrost liczby ludności obszarów wiejskich kosztem 
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miast, a także ubytek ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) oraz produkcyjnym (od 18 lat do 
wieku emerytalnego9). 

 
Ryc. 10. Prognoza udziału ludności województwa wielkopolskiego według ekonomicznych grup wieku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2014-2050 GUS 

 
Rynek pracy 

Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i zależnością od wielu czynników społeczno-
gospodarczych, w tym głównie od kondycji gospodarki i przedsiębiorstw w relacji do wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia oraz trendów demograficznych (np. starzenia się społeczeństwa, ruchu 
naturalnego ludności, specyfiki migracji). Nierozerwalnie związany jest także z poziomem edukacji  
i kierunkami kształcenia ludności.  

Pomimo różnorodnych fluktuacji w Wielkopolsce wzrasta poziom zatrudnienia, zaś poziom 
bezrobocia rejestrowanego pozostaje stabilny, cechując się tendencją malejącą. W Wielkopolsce 
notuje się także spadek obciążenia osób pracujących ludnością niepracującą. 

Województwo wielkopolskie na tle kraju dysponuje znacznymi zasobami pracy, skupiając 9,8% 
ogółu pracujących w Polsce (1 358 tys. osób pracujących w 2013 roku). Ponad połowa pracujących 
związana była z usługami – 53,0%, 31,3% z przemysłem i budownictwem, natomiast 15,7%  
z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby 
pracujących w usługach kosztem przemysłu i budownictwa, co jest zgodne z ogólnopolską tendencją. 
Aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych w Wielkopolsce, wynosi 74,6%  
i z roku na rok rośnie. Wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy w przypadku mężczyzn (80,5%), niż kobiet 
(68,0%). 

Wyniki analizy aktywności zawodowej mieszkańców Wielkopolski wskazują, że w 2013 roku 
liczba osób pracujących w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 4 tys. osób, tj. o 0,3%. 
Wielkość wskaźnika zatrudnienia (relacja liczby pracujących do ludności w wieku 15 lat i więcej)  
w województwie wielkopolskim w 2013 roku kształtowała się średnio na poziomie 58,1% (55,9%  
w kraju). Wartość wskaźnika w regionie przyjmuje generalnie wyższe wartości niż średnio w kraju.  

                                                                 
9 Wyniki prognozy wg. ekonomicznych grup wieku zostały oszacowane zgodnie z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 637), która od 1 
stycznia 2013 r. wprowadza stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 roku życia. 
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W Wielkopolsce znacznie wyższa aktywność zawodowa występowała wśród mężczyzn (68,1%) niż 
kobiet (48,2%). 

 
Ryc. 11. Aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Na koniec 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce wyniosła 9,6% i była 

najniższa w kraju. Region jest jednak pod tym względem bardzo zróżnicowany: w podregionie 
poznańskim i w mieście Poznaniu wskaźnik osiągnął niski poziom (w samym Poznaniu w 2013 roku 
wyniósł 4,2%), natomiast w niektórych powiatach z części północnej i wschodniej województwa 
wartość przekraczała 20%. Negatywnym zjawiskiem jest także obserwowany wzrost liczby osób 
długotrwale bezrobotnych (43 tys. osób w 2013 roku). 

 
Ryc. 12. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim  
w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Dużą popularnością i uznaniem w Wielkopolsce cieszy się praca na własny rachunek. 
Jednoosobowe podmioty gospodarcze charakteryzują wysokie wartości wskaźników innowacyjności  
i internacjonalizacji oraz postawy prorozwojowe. 

Dynamicznie rozwija się także przedsiębiorczość społeczna i spółdzielczość. Do głównych typów 
podmiotów ekonomii społecznej10 zalicza się: 

• podmioty o charakterze integracyjnym, które w związku z realizowanymi przez siebie 
zadaniami mają umożliwić reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 

• podmioty o charakterze pożytku publicznego, tj. organizacje pozarządowe prowadzące 
odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 

• podmioty o charakterze rynkowym (najliczniejsza grupa), w tym: podmioty pożytku 
publicznego prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 
statutowych; spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie; pozostałe spółdzielnie  
o charakterze konsumenckim i towarzystwa wzajemnościowe11. 

W Wielkopolsce funkcjonuje około 70 spółdzielni socjalnych, 270 organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność gospodarczą, ponad 80 Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponad 20 Centrów 
Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej, a także 1 spółka z o.o. non-profit o charakterze 
prozatrudnieniowym 

Wart podkreślenia jest coroczny przyrost wartości przeciętnego miesięcznego dochodu do 
dyspozycji na osobę w gospodarstwie domowym (przeciętne wielkopolskie gospodarstwo domowe 
liczy 3 osoby). W 2013 roku wyniósł on około 1 206,7 zł przy równoczesnym wzroście przeciętnych 
miesięcznych wydatków (952,7 zł). Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto  
w województwie wielkopolskim, pomimo że systematycznie rośnie, kształtuje się poniżej średniej dla 
Polski – w 2013 roku wynosiło 3 512,3 zł, co stanowiło 90,7% średniej wartości w kraju. Jednocześnie 
cechuje je znaczne zróżnicowanie przestrzenne – najwyższe wartości przyjmuje w Poznaniu i okolicach. 

W porównaniu do średniej krajowej w Wielkopolsce zamieszkuje więcej osób znajdujących się 
na granicy ubóstwa, tj. poniżej minimum egzystencji, relatywnej granicy ubóstwa i ustawowej granicy 
ubóstwa – odpowiednio: 8,9%, 19,2%, 15,5% w regionie i 7,4%, 16,2%, 12,8% w Polsce. 

 
Infrastruktura społeczna 

Istotny wpływ na aktualny poziom kapitału społecznego generuje stan dostępnej infrastruktury 
społecznej, a w szczególności opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, mieszkalnictwa, ochrony 
zdrowia i kultury. 

Mieszkanie jest jednym z podstawowych dóbr człowieka, które zaspokaja jego potrzeby 
społeczne, socjalizacyjne i ekonomiczne. Jednocześnie zmianie ulegają standardy mieszkaniowe  
– rośnie przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, liczba izb, a także stopień wyposażenia  
w podstawowe instalacje sanitarne. Zasoby mieszkaniowe odnawiają się – przybywa mieszkań nowych, 
a stare zasoby podlegają odnowie lub rewitalizacji. Na obszarze województwa wielkopolskiego w 2013 
roku znajdowało się 1 149,5 tys. mieszkań (8,3% krajowych zasobów mieszkaniowych), co uplasowało 
Wielkopolskę na 3. miejscu w kraju. W latach 2004-2013 w Wielkopolsce występował większy przyrost 
zasobów mieszkaniowych na obszarach wiejskich (o 12,6% w 2013 roku w stosunku do 2004 roku) niż 
w miastach (8,7%), który związany był głównie z inwestycjami ludności utrzymującej się ze źródeł 

                                                                 
10 Według Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 (Załącznik do 
Uchwały nr 2878/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku) ekonomia społeczna, zwana 
również gospodarką społeczną, ekonomią solidarności czy też przedsiębiorczością społeczną, jest zjawiskiem 
wielowymiarowym, nakierowanym na osiąganie celów społecznych przy użyciu narzędzi o charakterze gospodarczym. 
11 Usługi o charakterze wzajemnym to przedsięwzięcia podejmowane w obszarze rynku oparte na konkurencyjności 
wynikającej z właśnie z ich wzajemnościowego charakteru np. ubezpieczenia wzajemne (Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych), usługi zdrowotno-opiekuńcze, spółdzielnie telefoniczne itp., lub alternatywne mechanizmy wymiany, np. Banki 
Czasu (oferujące wzajemne dzielenie się kompetencjami i usługami), albo wymiany barterowe (bezgotówkowe). 
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pozarolniczych. Odnosząc wielkość zasobów mieszkaniowych do liczby ludności, pozycja województwa 
wielkopolskiego od 2004 roku do 2013 roku spadła z 3. na 15. pozycję w kraju. Jednocześnie liczba 
mieszkań przypadających na 1 000 ludności w tym samym okresie wzrosła o 24,6%, co świadczy  
o nieznacznej poprawie dostępności mieszkaniowej w regionie.  

W 2013 roku w Wielkopolsce na 1 000 ludności przypadało 331,5 mieszkań, podczas gdy w kraju 
359,9. Najwięcej mieszkań na 1 000 ludności znajdowało się w mieście Poznaniu (445,5) oraz w mieście 
Kaliszu (410,6), natomiast najmniej – 264,7, w powiecie leszczyńskim. W okresie 2004-2013 przeciętna 
powierzchnia użytkowa mieszkania w województwie wielkopolskim wzrosła o 4,2 m2. W 2013 roku 
wynosiła 80,4 m2. W przeliczeniu na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim w 2013 roku 
oddano do użytkowania średnio 3,9 mieszkania. Było to nieco więcej niż średnio w kraju (3,8 
mieszkania), jednak mniej niż w województwach: dolnośląskim (5,6), mazowieckim (5,5), pomorskim 
(5,2) i małopolskim (4,6). Zdecydowanie najwięcej mieszkań oddano do eksploatacji w powiecie 
poznańskim, tj. 10,3 mieszkania na 1 000 ludności, natomiast najmniej w mieście Konin, gdzie liczba ta 
wynosiła 1,2 mieszkania na 1 000 ludności. W województwie wielkopolskim zauważalne są pozytywne 
zmiany w wyposażenia lokali mieszkalnych w podstawowe instalacje, co świadczy o generalnym 
polepszeniu się warunków mieszkaniowych w regionie. Sytuacja Wielkopolski w tym zakresie jest 
lepsza niż średnia w kraju. W 2013 roku w Wielkopolsce odsetek mieszkań podłączonych do sieci 
wodociągowej wynosił 98,4%. W ustęp spłukiwany wyposażonych było 95,9% mieszkań, zaś łazienkę 
posiadało 93,6% mieszkań (wzrost o 0,1 p.proc. wobec 2012 roku). Dostęp do centralnego ogrzewania 
posiadało 82,4% zasobów mieszkaniowych, a gaz sieciowy ponad połowa (52,1%) mieszkań. Rośnie 
także odsetek mieszkań posiadających urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej oraz 
komputer osobisty z dostępem do Internetu. 

 
Ryc. 13. Zasoby mieszkaniowe w 2013 roku według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
W obecnej dobie przemian gospodarczych nastąpił wzrost znaczenia wiedzy jako 

niematerialnego zasobu determinującego rozwój. Wiedza stała się strategicznym zasobem kreującym 
konkurencyjność podmiotów gospodarczych, a także regionów i miast. Edukacja jest ważnym etapem 
wprowadzenia młodzieży do aktywności społeczno-zawodowej. Polski system oświaty to kilka etapów 
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kształcenia oraz szereg instytucji realizujących te zadania, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, 
szkoły policealne oraz szkoły specjalne). Młodzież coraz chętniej decyduje się na kontynuowanie nauki 
w szkołach wyższych. Niestety niedopasowanie struktury wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku 
pracy skutkuje wzrostem bezrobocia wśród młodych osób. 

W 2013 roku w Wielkopolsce wychowanie przedszkolne prowadziły 1 892 placówki. W roku 
szkolnym 2013/2014 tym wychowaniem w Wielkopolsce objętych było 132,2 tys. dzieci (w tym 
129,3 tys. dzieci w wieku 3-6 lat). Zdecydowanie więcej dzieci uczęszcza do przedszkoli zlokalizowanych 
w miastach. 

 
Ryc. 14. Liczba placówek oraz liczba dzieci przypadających na 1 placówkę wychowania przedszkolnego  
w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Ryc. 15. Liczba uczniów w województwie wielkopolskim przypadających na 1 szkołę według ich typów  
w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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W 2013 roku na obszarze województwa wielkopolskiego działalność prowadziło 1 213 szkół 
podstawowych (o 14 mniej niż rok wcześniej). Placówki te są systematycznie likwidowane, a tendencję 
tę obserwuje się we wszystkich podregionach z wyjątkiem miasta Poznania. Jakość kształcenia  
w szkołach podstawowych, mierzona wynikiem sprawdzianu szóstoklasistów w Wielkopolsce, wskazuje 
na niedostateczne dostosowanie edukacji na tym etapie w regionie – uczniowie osiągają coraz niższe 
wyniki. W województwie wielkopolskim współczynnik skolaryzacji netto12 przyjął wysoką wartość  
– 96,5% w 2013 roku (w kraju 94,5%) i plasował region na drugim miejscu w kraju zaraz za 
województwem mazowieckim (98,0%). W latach 2004-2013 w województwie wielkopolskim nastąpił 
spadek liczby uczniów przypadających na jedną szkołę podstawową (172 w 2013 roku), który wynikał 
głównie z aktualnych procesów demograficznych. Spadek liczby uczniów był również widoczny  
w gimnazjach. 

 
Ryc. 16. Współczynnik skolaryzacji netto w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Liczba uczących się dzieci w wieku od 13 do 15 lat w gimnazjach w stosunku do ogółu osób w tej 

grupie wiekowej w regionie maleje. W Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, współczynnik skolaryzacji 
netto obniżył się z 97,1% w 2004 roku do poziomu 94,6% w 2013 roku (92,6% w Polsce). Liczba uczniów 
przypadających na jedno pomieszczenie w wielkopolskich szkołach była większa w gimnazjach niż  
w szkołach podstawowych – odpowiednio 15 i 13 osób. W Wielkopolsce zlokalizowanych jest blisko 
1 000 szkół ponadgimnazjalnych o różnych typach kształcenia. Większość z nich stanową licea 
ogólnokształcące – 46%, natomiast 28% to technika, a 17% to zasadnicze szkoły zawodowe. Lokalizacja 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie wskazuje na stosunkowo dobrą dostępność przestrzenną 
tego typu placówek. Najwięcej uczniów wśród szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kształciło się  
w 2013 roku w liceach ogólnokształcących (39,1% ogółu uczniów) oraz w technikach (39,1%), a także  
w zasadniczych szkołach zawodowych (19,1%). Najwyższy wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie 
ponadpodstawowym w Wielkopolsce w 2013 roku odnotowano w przypadku liceów 
ogólnokształcących – 41,1% (10. miejsce wśród województw), mniej niż w kraju – 44,1%. Znacznie 
wyższy niż na poziomie kraju był natomiast współczynnik skolaryzacji netto zasadniczych szkół 
zawodowych, który dla województwa wielkopolskiego był najwyższy w kraju (17,8%) i przekroczył 

                                                                 
12 Współczynnik skolaryzacji netto - relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 
kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania. 
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znacznie średnią dla Polski (12,9%). W województwie wielkopolskim egzamin maturalny w 2013 roku 
zdało 80,5% maturzystów, a zdawalność egzaminu była porównywalna do zdawalności w kraju (81,0%). 
Najwyższą zdawalność w Wielkopolsce osiągnęli absolwenci liceów ogólnokształcących (89,8%), 
natomiast najsłabsze wyniki osiągnęli absolwenci szkół uzupełniających (21,6%). 

 
Ryc. 17. Liczba uczniów w województwie wielkopolskim przypadających na szkołę według typów szkół 
ponadgimnazjalnych w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wielkopolskę cechuje duży potencjał akademicki, który opiera się na wysoko wykwalifikowanej 

kadrze naukowo-badawczej oraz lokalizacji dużej liczby szkół wyższych o różnym profilu kształcenia, 
oferujących wiele kierunków nauki (głównie w Poznaniu). W 2013 roku w województwie wielkopolskim 
funkcjonowało 39 uczelni wyższych (o jedną mniej niż w 2012 roku), spośród których 13 szkół stanowiły 
uczelnie państwowe. W 2013 roku na uczelniach wyższych w województwie wielkopolskim kształciło 
się 143,3 tys. studentów. W ostatnich siedmiu latach w województwie wielkopolskim nastąpił spadek 
liczby studentów o 18,8%. Tendencja ta obserwowana jest również w całym kraju, gdzie od 2005 roku 
liczba studentów zmniejszyła się o 20,2%. W ostatnich latach w Polsce znacznie zwiększyła się liczba 
osób z wyższym wykształceniem. W 2004 roku posiadało je 11,3% mieszkańców Wielkopolski, podczas 
gdy w 2013 roku już 20,8% mieszkańców województwa, przy średniej dla kraju na poziomie 22,6%. 

 
Jednym z podstawowych zadań administracji publicznej świadczonym wobec obywateli jest 

opieka zdrowotna. Wielkopolskie szpitale (64 szpitale ogólne i 3 psychiatryczne) w 2013 roku 
dysponowały liczbą 14 659 łóżek. Na 1 łóżko w szpitalu w Wielkopolsce w 2013 roku przypadało 237 
osób, co plasowało województwo na 15. miejscu w kraju (jedynie przed województwem pomorskim), 
znacznie poniżej średniej dla Polski (205 os./1 łóżko). Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest 
systematyczny wzrost tego wskaźnika, oznaczający pogorszenie dostępu mieszkańców do opieki 
zdrowotnej. Choć w skali kraju wzrasta ogólna liczba lekarzy, wciąż niski jest współczynnik pracowników 
służby zdrowia przypadających na 100 tys. ludności (jeden z najniższych wśród wszystkich państw Unii 
Europejskiej13), który w 2011 roku w Polsce wyniósł 219, a w Wielkopolsce 144. Na 1 pracownika służby 
zdrowia w Polsce przypadało średnio 458 potencjalnych pacjentów, natomiast w Wielkopolsce 
analogiczny wskaźnik był niezmiennie na najniższym poziomie w kraju – 695 osób. Sytuacja zdrowotna 
mieszkańców Wielkopolski jest determinowana głównie przez choroby układu krążenia  

                                                                 
13 Eurostat regional yearbook 2014: Health 
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i nowotworowe. Wysoki stopień zachorowalności dotyczy także chorób układu mięśniowo-kostnego  
i tkanki łącznej oraz chorób układu oddechowego. Częstą przyczyną zwolnień lekarskich14, których 
liczba na przestrzeni ostatnich lat (tj. 2006-2012) zwiększyła się są zaburzenia psychiczne i zaburzenia 
zachowania. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast wzrastająca wartość wskaźnika zapadalności na 
choroby zakaźne. 

 
Opiekę społeczną, tj. pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom wykluczonym, ubogim, 

bezrobotnym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, osobom z terenów wiejskich, 
bezdomnym, czy osobom starszym świadczyło w 2013 roku 137 placówek, w tym 68 domów pomocy 
społecznej posiadających ogółem 8 874 miejsca. Potrzebujący korzystają ze świadczeń społecznych  
o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Należy zaznaczyć, że pomoc pieniężna w większości jest 
pomocą celową. Najczęstszą formą pomocy niepieniężnej jest z kolei możliwość spożycia posiłku 
(ponad 84% spośród wszystkich form świadczonej pomocy niepieniężnej). Pozytywną tendencją jest 
zmniejszający się udział osób pobierających świadczenia społeczne w gospodarstwach domowych (0,81 
osób w 2013 roku wobec 0,79 osób w kraju). Systematycznemu zmniejszeniu ulega również liczba osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności (461 w 2013 roku), która jest niższa 
od średniej krajowej (516 osób). 

 
Ryc. 18. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę i rekreację w przeliczeniu na 1 osobę  
w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 na tle kraju 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
Wielkopolska posiada bogate dziedzictwo kulturowe. Jest najstarszą z dawnych dzielnic Polski, 

gdzie swój zalążek miała polska państwowość. Obok licznych zabytków, obiektów kulturowych  
i znanych szlaków kulturowych ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu pozostaje 
charakterystyczny krajobraz przestrzeni otwartych, równinnych, powiązanych najczęściej z tradycyjną 
wysoką kulturą rolną. Elementami kulturowymi obszarów wiejskich w Wielkopolsce są ponadto pałace 
i dwory, układy przestrzenne wsi (ulicówki, owalnice, wielodrożnice) z tradycyjną zabudową i obiektami 
sakralnymi. Wielkopolska jest także mozaiką różnych grup etnograficznych, które zachowały  
w mniejszym lub większym stopniu poczucie własnej odrębności. 

                                                                 
14 Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+. Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2014. 
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Przejawem działalności kulturalnej jest występowanie i oferta właściwych instytucji oraz liczba 
inicjatyw kulturalnych. W 2013 roku w regionie funkcjonowało 88 muzeów. Liczba zwiedzających na 10 
tys. ludności wyniosła 3 034 i była zdecydowanie niższa niż średnio w kraju (7 543). Wskaźnik liczby 
ludności na 1 miejsce w kinach stałych dla Wielkopolski jest zmienny, w 2013 roku wyniósł 130,1  
(w Polsce 141,6). W wyniku zmian liczby ludności zwiększa się liczba osób przypadających na  
1 placówkę biblioteczną (4 218 w 2013 roku, 4 103 w kraju), co jednak nie ma odzwierciedlenia w liczbie 
czytelników na 1 000 ludności, która systematycznie maleje (155 w 2013 roku, 167 w kraju). Od kilku 
lat wzrasta liczba klubów, świetlic oraz domów i ośrodków kultury na obszarze Wielkopolski oraz liczba 
organizowanych przez te instytucje imprez. W przypadku imprez masowych w Wielkopolsce ich liczba 
oscyluje wokół 400 – 500 w ciągu roku, przy liczbie uczestników rzędu 2 mln osób. 
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2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA W UKŁADZIE 
MIĘDZYNARODOWYM 

Województwo wielkopolskie wyróżnia się szczególnie 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 ważnych 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 na odcinku Bydgoszcz – Gniezno  
– Poznań (docelowo o parametrach drogi ekspresowej) oraz linia kolejowa nr 353 Poznań 
Wschód – Inowrocław – Skandawa. 

 
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, 
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- 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, 
- węzeł miejski Poznań, 
- Port Lotniczy Poznań-Ławica. 

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. 19. Transeuropejska sieć transportowa w Polsce 

Źródło: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (na podstawie Rozporządzenia PEiR nr. 1315/2013 r.  
z dnia 11 grudnia 2013 r.) 
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Ryc. 20. Sieć TEN-T w Europie – korytarze transportowe sieci bazowej 

 
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 dnia 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 dnia 31 maja 1985 roku określa na terenie Wielkopolski: 

• linię kolejową nr E20 obejmującą linię nr 3, 
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• 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 dnia 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 ze zbyt wysokimi 
kosztami. 
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3. OCENA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH15 
Oceny zachowań transportowych mieszkańców województwa wielkopolskiego dokonano na 

podstawie wyników badań16 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) i prowadzą do 
następujących wniosków: 

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

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

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

• 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% ponad powiatowych), 

• 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), 

• znacząca 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 domowych); 
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 
poznańskiego17 oraz uszczegółowione o informacje na temat głównych generatorów ruchu na terenie 

                                                                 
15 Na podstawie: Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. 
Opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. Projekt z dnia 15 
marca 2014 roku - etap konsultacji społecznych. 
16 Badania wykonane przez Konsorcjum naukowo-badawcze Politechnika Poznańska – Instytut Logistyki i Magazynowania – 
Imagine Advertising na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Etap II, Zadanie 2 – Badanie mieszkańców województwa. Poznań. 2013. 
17 Badania i opracowanie planu transportowego aglomeracji poznańskiej. Etap I – badania i pomiary ruchu. Biuro Inżynierii 
Transportu 
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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. 

 
Ryc. 21. Rozkład przestrzenny podróży w obrębie województwa wielkopolskiego 

 
Źródło: Konsorcjum naukowo-badawcze PP – IliM – IAŁD. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego 

dla Województwa Wielkopolskiego, Etap II, Zadanie 4 – Model ruchu. Poznań. kwiecień 2014. 

                                                                 
Pracownie Projektowe sp.j. Poznań. 2013. Opracowanie zlecone przez Miasto Poznań działające w porozumieniu z Powiatem 
Poznańskim. Prace dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2007 – 2013. 
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4. TRANSPORT DROGOWY 

4.1. Infrastruktura drogowa 

Sieć dróg w województwie wielkopolskim jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Podstawowy 
układ sieci drogowej Wielkopolski, obejmujący drogi krajowe i wojewódzkie, zapewnia dostępność 
stolicy regionu z miast o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, w tym z województw sąsiednich, 
oraz miast powiatowych. Jednym z parametrów określających standard drogi jest dopuszczalny nacisk 
pojedynczej osi napędowej, związany bezpośrednio z kategorią ruchu, czyli obciążeniem ruchem 
drogowym. 

Łączna długość dróg publicznych o twardej nawierzchni w Wielkopolsce zwiększa się corocznie 
o 0,9% – 2,4% (w latach 2004-2013). Tempo przyrostu dróg publicznych w porównaniu do innych 
województw prezentuje poziom przeciętny. Od 2004 roku długość dróg o twardej nawierzchni  
w Wielkopolsce zwiększyła się o 2 965 km (tj. 11,9%), osiągając w 2013 roku długość 27 791 km, co 
stanowiło 9,7% łącznej długości dróg w kraju. W Polsce w latach 2004-2013 łączna długość dróg 
publicznych o twardej nawierzchni uległa zwiększeniu o 13,2%. Skala przyrostu długości dróg  
w województwie wielkopolskim jest zatem mniejsza niż w kraju. 

 

Ryc. 22. Drogi o nawierzchni twardej (km; %) według kategorii w województwie wielkopolskim w 2013 
roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
W 2013 roku w województwie wielkopolskim drogi na terenach miast stanowiły 17,2% dróg 

miejskich w Polsce. Około 92% dróg posiadało nawierzchnię twardą ulepszoną. Wskaźnik ten był 
nieznacznie niższy od średniej krajowej. 

Zdecydowanie największy udział w sieci drogowej posiadają drogi lokalne – powiatowe (40,7% 
długości dróg) i gminne (43,3% długości dróg). Powyższa klasyfikacja dróg nie obejmuje dróg 
wewnętrznych, tj. nie posiadających statusu dróg publicznych. Drogami wewnętrznymi  mogą być drogi 
stanowiące nieruchomości własności publicznej (np. samorządu gminnego, powiatowego, czy 
wojewódzkiego) lub własność prywatną. 

Województwo wielkopolskie jest regionem o średniej gęstości sieci drogowej. Wskaźnik gęstości 
dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie w roku 2013 wyniósł 93,2 km/100 km2  
(w 2004 roku – 83,2 km/100 km2) i był nieznacznie wyższy od wskaźnika dla całego kraju, którego 
wartość wyniosła 91,2 km/100 km2. Również pod względem gęstości autostrad i dróg ekspresowych 
Wielkopolska nie odbiega znacząco od średniej dla kraju. W 2013 roku wyniosła ona odpowiednio 
1,1 km/100 km2 w województwie oraz 0,9 km/100 km2 w kraju. Wartości powyższych wskaźników są 
około dwa razy niższe od wartości najwyższych, charakteryzujących w obu przypadkach województwo 
śląskie. 
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Na koniec 2013 roku w Wielkopolsce w ciągach dróg publicznych znajdowało się ogółem 2 056 
obiektów mostowych i wiaduktów, w tym 5 tymczasowych. W miejscach, gdzie brakuje mostów, 
zorganizowane są przeprawy promowe. W regionie funkcjonowało najwięcej przepraw – w liczbie 14  
z 65 w całym kraju. Najwięcej przepraw promowych znajdowało się na rzece Warcie. 

 
Ryc. 23. Sieć drogowa na terenie województwa wielkopolskiego (bez dróg powiatowych i gminnych)  
według 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. 
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Tab. 1. Dane dotyczące dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 na tle kraju 

Zmienna 
Przekrój 
terytorialny 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Drogi publiczne  
razem (tys. km) 

Polska 252,0 253,8 255,5 258,9 261,2 268,4 273,8 280,4 280,7 285,2 

Wielkopolska 24,8 25,1 25,4 25,8 26,2 26,8 26,9 27,2 27,4 27,8 

Drogi publiczne  
razem (km/100 km2) 

Polska 80,6 81,2 81,7 82,8 83,5 85,8 87,6 89,7 89,8 91,2 

Wielkopolska 83,2 84,2 85,1 86,5 87,9 89,7 90,3 91,2 91,8 93,2 

Autostrady (km) 
Polska 551,7 551,7 662,7 662,5 765,2 849,4 857,4 1 069,6 1 365,1 1 481,8 

Wielkopolska 149,7 149,7 195,3 195,1 195,1 195,1 195,1 210,4 210,4 210,5 

Drogi ekspresowe (km) 
Polska 232,7 257,7 297,2 329,9 451,6 521,5 674,7 737,6 1 052,4 1 244,3 

Wielkopolska 10,3 12,8 12,8 12,8 14,8 29,6 42,3 36,3 90,6 116,4 

Autostrady i drogi 
ekspresowe (km/100 km2) 

Polska - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 

Wielkopolska - 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 

Drogi krajowe (km) 
Polska 18 315,3 18 254,4 18 414,1 18 521,0 18 518,8 18 576,9 18 605,6 18 799,2 19 180,9 19 294,7 

Wielkopolska 1 727,5 1 656,0 1 725,9 1 723,9 1 727,8 1 729,1 1 730,8 1 743,1 1 796,7 1 752,8 

Drogi krajowe 
(km/100 km2) 

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

Wielkopolska 5,8 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 5,9 

Drogi wojewódzkie (km) 
Polska 28 368,3 28 405,5 28 441,3 28 455,0 28 474,4 28 410,2 28 399,3 28 412,6 28 361,7 28 423,6 

Wielkopolska 2 696,5 2 705,2 2 693,4 2 695,8 2 693,4 2 693,3 2 693,0 2 695,4 2 685,0 2 683,9 

Drogi wojewódzkie 
(km/100 km2) 

Polska 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Wielkopolska 9,0 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Drogi powiatowe (km) 
Polska 114 464,4 114 447,4 114 416,6 114 357,0 114 384,3 114 402,0 114 478,0 116 364,1 114 589,4 114 409,8 

Wielkopolska 11 314,2 11 338,3 11 358,9 11 356,4 11 366,7 11 324,8 11 309,8 11 301,3 11 322,3 11 308,5 

Drogi powiatowe 
(km/100 km2) 

Polska 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 37,2 36,6 36,6 

Wielkopolska 37,9 38,0 38,1 38,1 38,1 38,0 37,9 37,9 38,0 37,9 

Drogi gminne (km) 
Polska 90 870,5 92 674,1 94 270,5 97 576,7 99 855,4 106 983,1 112 276,9 116 824,6 118 587,1 123 037,0 

Wielkopolska 9 088,7 9 422,7 9 618,1 10 015,4 10 421,0 11 020,3 11 211,0 11 453,2 11 576,5 12 046,6 

Drogi gminne 
(km/100 km2) 

Polska 29,1 29,6 30,1 31,2 31,9 34,2 35,9 37,4 37,9 39,3 

Wielkopolska 30,5 31,6 32,2 33,6 34,9 36,9 37,6 38,4 38,8 40,4 

Samochody osobowe  
na 1 000 ludności 

Polska 314 323 351 383 422 432 447 470 486 504 

Wielkopolska 386 374 403 438 484 493 506 531 546 564 

Ofiary śmiertelne  
w wypadkach drogowych 
na 100 tys. ludności 

Polska 134 126 123 130 129 116 101 104 96 93 

Wielkopolska 146 127 133 144 144 117 85 87 74 76 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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4.2. Drogi krajowe 

Ze względu na funkcje pełnione w sieci drogowej największe znaczenie mają drogi krajowe.  
W 2013 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 16 dróg krajowych o łącznej długości 
1 752,8 km18. W zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad jest 1484,3 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. 
Najważniejsze kierunki ruchu osobowego oraz wymiany towarowej mają obsługiwać także drogi 
krajowe ujęte w docelowym układzie dróg ekspresowych. 

Autostrada wpływa na atrakcyjność inwestycyjną terenów w jej sąsiedztwie, szczególnie wokół 
węzłów drogowych, np. w gminach Stare Miasto i Września, czy w rejonie Poznania. W 2011 roku 
ukończono połączenie autostradowe od Nowego Tomyśla w kierunku zachodniej granicy państwa, a w 
2012 roku do Warszawy (brakujący odcinek Warszawa – wschodnia granica państwa znajduje się w 
przygotowaniu). Tym samym w Wielkopolsce przebieg autostrady A2 jest kompletny, a region został 
włączony w europejską sieć dróg najwyższej kategorii. Dodatkowo ograniczone zostały uciążliwości 
tranzytu przez obszary miejskie zlokalizowane do tej pory na przebiegu dawnej drogi krajowej nr 2. 
Łącznie długość autostrady A2 na terenie Wielkopolski wynosi 210,4 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. 

 
Tab. 2. Wykaz dróg krajowych w zarządzie GDDKiA (stan na czerwiec 2015 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 
Konin – Dąbie – /Stryków/ 

45,6 
11,5 t: 
cała droga 

5 
(S5) 

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

− obwodnica Śmigla,  

− obwodnica wschodnia Poznania 

116,3 
 
 

7,8 
35,0 

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

8 
(S8) 

/Piotrków Trybunalski/ – Kępno – 
/Warszawa/ 

25,0 
11,5 t: 
cała droga 

10 
(S10) 

/Szczecin/ – Piła – /Płońsk/, 
S10: 

− obwodnica Wyrzyska 

46,8 
 

7,8 

10 t*: 
cała droga 

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 

315,3 
 
 
 

14,8 
5,9 

19,2 

10 t*: 
cała droga 

12 
/Wschowa/ – Leszno – Gostyń – Jarocin – 
Pleszew – Kalisz – /Błaszki/ 

119,3 
10 t: 
cała droga 

15 
/Milicz/ – Krotoszyn – Jarocin – Miąskowo – 
Miłosław – Września – Gniezno – 
/Trzemeszno/ 

110,7 
10 t: 
cała droga 

22 /Gorzów Wlkp./ – /Elbląg/ 26,9 
10 t: 
cała droga 

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

                                                                 
18 na podstawie BDL GUS 
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25 
/Strzelno/ – Ślesin – Konin – Kalisz – Ostrów 
Wlkp. – Antonin – /Oleśnica/ 

103,6 

10 t: 
/Strzelno/ – Ślesin – Konin – Kalisz – Ostrów Wlkp. – Antonin 
(droga 11) 
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: 
Załęcze – Rawicz – Krotoszyn – Ostrów Wlkp. 
8 t: 
/Lubin/ – 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 - Dobra – Dąbrowa (droga 471) 
8 t: 
Dąbrowa (droga 471) – /Sieradz/ 

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

215,0 
10 t: 
cała droga 

* z wyjątkiem odcinków dróg ekspresowych, których nośność może wynosić do 11,5 kN/oś 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się 
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2011 r. Nr 124 poz. 703)  

i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg 
krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 
oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U.  

z dnia 25 września 2012 r. poz. 1061) 

 
Ryc. 24. Długość autostrad i dróg ekspresowych województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów określającym docelową sieć autostrad i dróg 

ekspresowych, w województwie wielkopolskim zostaną zrealizowane cztery drogi ekspresowe:  

• S5 o przebiegu A1 (Grudziądz) – Piła – Bydgoszcz – Poznań – Leszno – A8 (Wrocław), 

• S8 o przebiegu Wrocław – Wrocław – Kępno – Sieradz – A1 – Warszawa – Choroszcz (S19),  

• S10 o przebiegu A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – S7 (Płońsk), 

• S11 o przebiegu Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wlkp. -Tarnowskie Góry – A1. 
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Całkowita długość dróg ekspresowych na koniec 2013 roku wyniosła 116,4 km, co stanowiło 14,2% dróg 
tej klasy w kraju. Obecnie zrealizowane odcinki to:  

• obwodnica Wyrzyska (w ciągu drogi nr 10), 

• obwodnica Śmigla (w ciągu drogi nr 5), 

• część obwodnicy Ostrowa Wlkp. (w ciągu drogi nr 11), 

• wschodnia obwodnica Poznania na odcinku Poznań – Gniezno (w ciągu drogi nr 5), 

• zachodnia obwodnica Poznania od węzła Złotkowo do węzła Poznań Zachód (w ciągu drogi 
nr 11), 

• odcinek Poznań – Kórnik (w ciągu drogi nr 11), 

• droga nr 8 na całym przebiegu w Wielkopolsce (odcinek Syców – Kępno – Wieruszów). 
W dalszym etapie planowane są:  

• II fragment obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi nr 11, 

• obwodnica Jarocina, Kępna, Piły i Ujścia w ciągu drogi nr 11, 

• kontynuacja S5 w kierunku Bydgoszczy i Wrocławia. 
Z uwagi na rozciągłość przestrzenną województwa wielkopolskiego 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. 

 
 

4.3. 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 2013 roku długość dróg wojewódzkich wyniosła 2 683,9 km. 
Drogi te łączą wszystkie ważniejsze ośrodki miejskie województwa oraz uzupełniają podstawowy układ 
dróg krajowych. 

 
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 pod względem płynności i bezpieczeństwa ruchu, w tym: 

• budowę obwodnicy: Murowanej Gośliny w ciągu drogi nr 196 (9,3 km), Kleczewa w ciągu 
drogi nr 264 (0,89 km), Opalenicy w ciągu drogi nr 307, 

• przebudowy dróg: droga nr 194 Wyrzysk – Morakowo (9,3 km), droga nr 306 Lipnica – 
Dymaczewo – ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska w Buku (0,13 km), droga Nr 188 Człuchów – 
Piła odcinek Piła – Lipka – I etap (3,43 km), droga nr 180 Kocień Wlkp. – Piła ul. H. 
Siemiradzkiego (3,40 km), droga nr 434 odcinek od drogi nr 36 do Śremu (42,79 km), droga 
nr 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa (3,87 km), 

• rozbudowy dróg: droga nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Pniewy – Otorowo 
(15,85 km), droga nr 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo (4,64 km), droga nr 
187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły (9,42 km), droga nr 470 
Kościelec – Ceków-Kolonia (30,28 km), droga nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo 
(11,79 km), droga nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową wiaduktu 
nad linią PKP, 

• przebudowę wiaduktu nad linią PKP w Złotowie w ciągu drogi nr 189, 

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

• zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki 
(0,60 km). 

W roku 2014 realizowane były następujące inwestycje: 

• budowa obwodnic: Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – 
Czarnków – Oborniki, Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem 
istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, 

• rozbudowy: droga nr 433 Swarzędz – Gądki na odcinku Swarzędz – Garby, drogi nr 140 
Wronki – Jasionna, drogi nr 150 Wronki – Szklarnia we Wronkach (ul. Myśliwska), drogi nr 
185 Piotrowo – Zielonagóra, drogi nr 188 w miejscowości Zakrzewo, drogi nr 196 Poznań – 
Murowana Goślina – Wągrowiec, drogi nr 443 Jarocin – Tuliszków w miejscowości Grodziec, 
drogi nr 449 wraz z przebudową mostu w Grabowie nad Prosną. 

 
Tab. 3. Wykaz dróg wojewódzkich w zarządzie WZDW w Poznaniu (stan na czerwiec 2015 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 - 

117 Obrzycko – Pęckowo – Ostroróg - 

118 Droga 309 – 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 (Droga 182) Wronki – Jasionna – Krucz – Ciszkowo (Droga 181) - 

143 Wartosław – Pierwoszewo – Droga 182 - 

145 Chojno – Biezdrowo – Droga 182 - 

149 Droga 150 – Rzecin – Smolary – Droga 140 - 

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 Wyrzysk – Gołańcz – Morakowo - 

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

196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec cała droga 

197 Sławica – Rejowiec – Kiszkowo – Gniezno - 

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

- 

199 Skwierzyna – Świniary – Wiejce – Międzychód - 
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241 
/Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Więcbork – Nakło nad Notecią/ – 
Wągrowiec – Rogoźno 

Sępólno Krajeńskie (droga 25) – Rogoźno (droga 11) 

242 Więcbork – Łobżenica – Falmierowo - 

251 Kaliska – Damasławek – /Żnin – Barcin – Pakość – Inowrocław/ Barcin (droga 254) – Inowrocław (droga 25) 

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 (droga 305) – Bukowiec (droga 307), 
Grodzisk Wielkopolski (droga 32) – Kunowo (droga 
434) 

309 Droga 180 – Średnica – Jędrzejewo - 

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 – Droga 3 /Lublin/ - 

324 /Szlichtyngowa – Góra/ – Załęcze - 

430 Poznań – Mosina cała droga 

431 Granowo – Nowe Dymaczewo – Mosina – Kórnik cała droga 

432 Leszno – Krzywiń – Śrem – Środa Wielkopolska – Września 
Środa Wielkopolska (Droga 11) – Września (Droga 
15) 

433 Swarzędz – Gądki - 

434 Łubowo – Iwno – … – Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Rawicz 
Łubowo (Droga 5) – Kostrzyn (Droga 92), 
Kórnik (Droga 11) – Rawicz (Droga 5) 

436 Pysząca – Książ Wielkopolski – Nowe Miasto Nad Wartą - 

437 Dolsk – Koszkowo - 

438 Borek Wielkopolski – Koźmin - 

441 Miłosław – Borzykowo - 

442 Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz - 

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 – /Wyszanów – Wieruszów – Opatów/ - 

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

467 Ciążeń – Golina - 

470 Kościelec – Marulew – Turek – Kalisz Turek (Droga 72) – Kalisz (Droga 12) 

471 Opatówek – Koźminek – Lisków – Rzymsko - 

473 Koło – Dąbie – /Uniejów … Balin – Szadek – Łask/ - 

478 Rzymsko – /Księża Wólka – Krępa/ - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WZDW w Poznaniu oraz: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą 

poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać 
się pojazdy  

o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz. U. z dnia 25 września 2012 r. poz. 1061). 
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4.4. Natężenie ruchu na drogach 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 jednak niewystarczający dla obecnego natężenia ruchu i wzrastającej 
liczby pojazdów. Potwierdza to badanie wykonane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad nt. średniego dobowego natężenia ruchu. Według ostatnich badań z roku 2010, średni 
dobowy ruch na drogach krajowych w Wielkopolsce wyniósł 10 918 poj./dobę. W stosunku do 
ostatniego badania z 2005 nastąpił wzrost ruchu o 18%. Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach 
międzynarodowych wynosiło 16 835 poj./dobę w 2010 roku, a wzrosło o 22% w tym samym okresie.  

Badania prowadzone na drogach wojewódzkich regionu w 2010 roku, wskazały również znaczne 
obciążenie średnim ruchem dobowym tego rodzaju dróg w Wielkopolsce. Na drogach wojewódzkich 
wskaźnik ten wyniósł średnio 4 007 poj./dobę i wzrósł w stosunku do roku 2005 o 26%. Jest to jeden  
z najwyższych wzrostów w kraju.  

W 2010 roku – w stosunku do badań w 2005 roku – wzrósł zdecydowanie udział w ruchu 
samochodów ciężarowych. Ruch samochodów osobowych i dostawczych zdecydowanie przeważał na 
drogach wojewódzkich. Łączny udział w ruchu pojazdów osobowych wynosił 79% na drogach 
krajowych i 90% na drogach wojewódzkich. Udziały w ruchu pozostałych kategorii pojazdów 
silnikowych były znacznie mniejsze. Utrzymała się prawidłowość z roku 2005 wskazująca na to, że drogi 
wojewódzkie są w mniejszym stopniu wykorzystywane przez ciężki ruch towarowy niż drogi krajowe.   

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. 

 
Ryc. 25. Natężenie ruchu na drogach krajowych według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku  

(Transprojekt-Warszawa Sp.z o.o.) 
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Ryc. 26. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku  

(Transprojekt-Warszawa Sp.z o.o.) 

 
Tab. 4. Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów na drogach krajowych (poj./dobę) z wyróżnieniem 
wartości przekraczających średnią dla dróg krajowych w Wielkopolsce 

Nr drogi krajowej Natężenie minimalne Natężenie maksymalne 

A2 12032 35154 

2 (gr. woj. – Bolewicko; aktualnie nr 92) 18563 18563 

S5 (Poznań – Gniezno) 12426 12426 

5 7623 24642 

8 10438 13828 

S10c (obwodnica Wyrzyska) 5360 5360 

10 7261 9555 

S11a 
(Poznań – Kórnik) 

15085 30424 

S11b (zachodnia obwodnica Poznania) 3340 3340 

11 5260 21311 

12 2682 14618 

15 4099 17009 

22 3428 3811 

24 8092 11501 

25 4752 17175 

32 5979 9559 

36 2859 11217 

39 3756 5728 

72 3636 10096 

83 2106 5259 

92 6194 35424 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku  
(Transprojekt-Warszawa Sp.z o.o.) 
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Najwyższe natężenie ruchu występowało na odcinkach dróg krajowych w rejonie miasta 
Poznania (20 000 – 40 000 poj./dobę), w tym: na autostradzie A2 na odcinku miejskim, a także w rejonie 
Konina i Wrześni oraz na drodze nr 92 w kierunku Swarzędza i Tarnowa Podgórnego, a także w centrach 
lub na obwodnicach innych miast tj. Swarzędz, Gniezno, Ostrów Wlkp. 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 występowało na różnych 
odcinkach pozostałych dróg krajowych nr: 11, 25, 5 (także na odcinku Poznań – Gniezno, będącym 
drogą krajową do momentu oddania do użytkowania alternatywnego odcinka drogi S5), 12, S8, 24,  
w szczególności w rejonach miast: Kostrzyn, Oborniki, Krotoszyn, Piła, Kępno, Gostyń, Czarnków. 

Poniżej średniej dla dróg krajowych, ale powyżej wartości przeciętnego natężenia ruchu na 
drogach wojewódzkich, znalazły się odcinki dróg nr 10, 12, 15, 24, 25, 32, 36, 72, 83, a także pozostałe 
odcinki ww. dróg. 

Natężenie ruchu niższe od średniej dla dróg wojewódzkich charakteryzuje pozostałe odcinki ww. 
dróg tj. nr 12, 36, 72, a także dróg nr 22, 83. 
 

Tab. 5. Średniodobowe natężenie ruchu pojazdów na drogach wojewódzkich (poj./dobę) z wyróżnieniem 
wartości przekraczających średnią dla dróg wojewódzkich w Wielkopolsce 

Nr drogi 
Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

Nr drog 
Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

Nr drog 
Natężenie 
minimalne 

Natężenie 
maksymalne 

116 1263 1263 191 974 2615 314 540 540 

117 1240 1240 193 1183 8171 315 1695 3089 

118 189 189 194 868 2703 316 1194 1194 

123 457 457 195 354 354 323 2701 2701 

133 453 654 196 3841 16845 430 13195 17787 

135 599 599 197 2153 2163 431 2049 10372 

140 1384 1384 198 309 309 432 3342 8747 

143 763 763 199 586 586 433 4320 18569 

145 208 208 241 2894 8053 434 1986 13495 

149 150 150 242 716 2203 436 3464 3934 

150 173 1005 251 2497 3018 437 2624 2624 

153 366 986 260 4529 11321 438 2419 2419 

160 2064 6587 262 1566 2259 441 4137 4137 

174 827 2857 263 1914 3994 442 3283 6217 

177 642 4525 264 5557 7207 443 1690 4073 

178 2192 18440 266 2989 5081 444 1744 7254 

179 6377 16051 269 1335 1365 445 5652 14410 

180 1525 6837 270 3091 5664 447 1529 4556 

181 1666 2502 302 4801 6097 449 1928 6882 

182 1556 10880 303 4869 4869 450 1410 4139 
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183 1061 1061 305 2775 13343 466 1962 8423 

184 2735 13103 306 3355 10033 467 1964 2881 

185 5257 8327 307 4031 15751 470 3868 9172 

186 459 2249 308 2630 7892 471 1099 4274 

187 2588 6589 309 229 229 473 3218 11272 

188 2374 14152 310 2561 9271 478 941 1767 

189 1346 3341 311 2614 2614 
   

190 1463 8871 312 2598 2831 
   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 roku  
(Transprojekt-Warszawa Sp.z o.o.) 

 
 

4.5. Drogi powiatowe i gminne 

Województwo wielkopolskie 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 (z reguły poprzez właściwe zarządy dróg powiatowych) 
oraz samorządy gminne. 

W 2013 roku w województwie istniało 11 309 km dróg powiatowych oraz 12 046,6 km dróg 
gminnych o twardej nawierzchni. Gęstość dróg lokalnych w województwie wielkopolskim 
(78,3 km/100 km2) była zbliżona do średniej krajowej (75,9 km/100 km2). Największą gęstością dróg 
lokalnych charakteryzowały się województwa: śląskie i małopolskie, gdzie wartość wskaźnika 
kształtowała się na poziomie 100-150 km/100 km2. 

Długość tych dróg zmienia się nieznacznie z każdym rokiem, w wyniku nadania lub pozbawienia 
ich kategorii oraz budowy nowych odcinków. Stan techniczny znacznej części tych dróg jest zły, choć 
ulega systematycznej poprawie m.in. dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej oraz programów 
krajowych. Wiele samorządów zgłasza też potrzeby uzupełnienia istniejącej sieci dróg powiatowych  
i gminnych o kolejne odcinki. 

Należy zwrócić uwagę na problem kategoryzacji dróg. Niektóre z dróg nie spełniają definicji 
ustawowych. Dotyczy to zarówno dróg wyższego (np. w wyniku realizowanych obwodnic miast w klasie 
ekspresowej) jak i niższego rzędu – lokalnych. 

 
 

4.6. 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 
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drogi pozwalają osiągnąć wyższą efektywności układu komunikacyjnego w relacjach z Poznaniem na 
kierunku wschód-zachód. 

 
Ryc. 27. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 

 
Źródło: Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim. Dokument wdrożeniowy 
zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku opracowany dla Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego przez Wielkopolskie Buro Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy współpracy z Departamentem Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. 2015. 
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4.7. Wskaźnik motoryzacji 

W 2013 roku w województwie wielkopolskim w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców było 
zarejestrowanych 564 pojazdów osobowych (w 2004 roku – 386 pojazdów na 1 000 ludności), a wartość 
wskaźnika była najwyższa wśród innych województw w kraju. Taka sytuacja utrzymuje się  
w Wielkopolsce od wielu lat. Liczba pojazdów zarejestrowanych w regionie rośnie z każdym rokiem – 
od 2004 roku średnio o 4,4%, jednak tempo to jest najniższe w kraju. 

Pod względem liczby pojazdów ciężarowych na 1 000 mieszkańców Wielkopolska znajdowała 
się na drugim miejscu w kraju (razem z województwem świętokrzyskim) – 97 pojazdów na 1 000 
mieszkańców (za województwem mazowieckim). Jednocześnie przekroczona została średnia wartość 
wskaźnika w kraju, która wyniosła w Polsce w 2013 roku 84 pojazdy na 1 000 mieszkańców. 

Układ infrastruktury drogowej Wielkopolski 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. 

 
Ryc. 28. Wskaźnik motoryzacji w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
 

4.8. Wypadki drogowe 

W 2013 roku w Wielkopolsce odnotowano 2 633 wypadków drogowych, w których 289 osób 
poniosło śmierć. Należy zauważyć, że od 2007 roku liczba wypadków na terenie województwa 
wielkopolskiego systematycznie maleje, podobnie jak liczba ofiar. 

Liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 1 wypadek drogowy w Wielkopolsce w 2013 roku 
kształtowała się na średnim poziomie od 0,10 do 0,14 (średnio 0,11). Wyższy wskaźnik dotyczył takich 
województw jak: podlaskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. W układzie 
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wewnątrzregionalnym największa liczba wypadków, w tym z największym udziałem ofiar śmiertelnych 
wystąpiła w powiatach: poznańskim wraz z miastem Poznaniem oraz ostrowskim, a wartości wskaźnika 
kształtowały się na poziomie od 352 do 145 wypadków z liczbą ofiar od 23 do 12. Zupełnie inaczej 
kształtowała się sytuacja zobrazowana przez wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 1 wypadek drogowy 
- najwyższe wartości od 0,24 do 0,33 osiągnęły powiaty, w których bezwzględna liczba wypadków jest 
najmniejsza. 

 
Ryc. 29. Śmiertelność w wypadkach drogowych w województwie wielkopolskim w 2013 roku według 
powiatów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 
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Powyższe 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. 

 
Ryc. 30. Liczba wypadków i ofiar śmiertelnych na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2004-
2013 

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

5.1. Infrastruktura kolejowa 

Całkowita długość eksploatowanych linii kolejowych w regionie w 2013 roku wyniosła 1 976 km 
(w tym 1 906 km będących w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.), co stanowiło 10,2% ogólnej 
długości linii kolejowych w Polsce. Wielkopolska posiadała najdłuższą sieć kolejową, zaraz za 
województwem śląskim. Aż 57,9% stanowiły linie dwutorowe (w kraju 45,0%), natomiast udział 
długości linii zelektryfikowanych stanowił 63,7% całej sieci regionu i był zbliżony do średniej krajowej – 
61,4%. Linie znaczenia państwowego stanowiły niespełna 60% sieci, będącej w zarządzie PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. 

 
Ryc. 31. Kategorie linii kolejowych na terenie województwa wielkopolskiego w 2013 roku 

 
Źródło: Komunikat prasowy PKP PLK S.A., Inwestycje kolejowe w województwie wielkopolskim  

w czerwcu 2014 roku, Warszawa, 17 lipca 2014 roku 

 
Ryc. 32. Gęstość sieci kolejowej w Polsce w 2013 roku według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 
  



47 
 

Tab. 6. Sieć kolejowa województwa wielkopolskiego w latach 2004-2013 na tle kraju 

Zmienna 
Przekrój  
terytorialny 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Linie kolejowe 
(km) 

Polska 20 250 20 253 20 176 20 107 20 196 20 360 20 228 20 228 20 094 19 328 

Wielkopolska 2 146 2 066 2 071 2 057 2 058 2 115 2 131 2 091 2 061 1 976 

Linie kolejowe 
(km/100 km2) 

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

Wielkopolska 7,2 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1 7,1 7,0 6,9 6,6 

Linie kolejowe 
wąskotorowe 
(km) 

Polska 344 410 413 310 189 189 139 115 115 69 

Wielkopolska 124 124 128 92 93 93 93 69 69 69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Wskaźnik gęstości sieci kolejowej w 2013 roku wyniósł w Wielkopolsce 6,6 km/100 km2 i był 

zbliżony do średniej w kraju – 6,2 km/100 km2. Był to wynik wyższy od wskaźnika dla krajów UE, gdzie 
wyniósł około 5,0 km/100 km2. 

W Wielkopolsce w 2013 roku eksploatowano także 69,0 km linii wąskotorowych. Na liniach 
wąskotorowych odbywają się głównie przewozy turystyczne, a częściowo także towarowe.  
W Wielkopolsce funkcjonują następujące koleje: 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. 

Wśród czynnych linii kolejowych, 9 przebiega przez Poznań lub bierze początek w tym mieście. 
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 2 jedynie 
częściowo. Brak elektryfikacji wymaga wykorzystania taboru spalinowego. Dwa tory ruchu posiada  
11 linii, w tym 3 linie na wybranych odcinkach.  

 
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 
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357 - niezelektryfikowana jednotorowa Sulechów 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. 

 
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 województwie wielkopolskim w 2014 roku prowadzono przewozy pasażerskie na 18 liniach 
kolejowych. Na pozostałych liniach nie prowadzi się obecnie przewozów kolejowych, jednak ich 
parametry techniczne pozwalają na ich uruchomienie. Dostęp do sieci kolejowej posiada zdecydowana 
większość miast powiatowych. Miasta: Czarnków, Międzychód, Gostyń, Śrem pomimo dostępu do sieci 
kolejowej, pozostają z niej wyłączone z uwagi na zawieszenie przewozów pasażerskich w ich rejonie, 
natomiast przez powiat turecki nie przebiega żadna linia kolejowa. Województwo wielkopolskie 
dysponuje dość gęstą siecią kolejową – z wyjątkiem środkowo-wschodniej części regionu. 

 
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. 

 
O znaczeniu linii kolejowych w województwie może świadczyć ich wykorzystanie oraz 

generowany ruch pasażerski. Od wielu lat do najbardziej obciążonych połączeń należą linie 
przebiegające przez miasto Poznań. Największe potoki pasażerskie, powyżej 4 mln w ciągu roku, 
występowały na liniach: nr 271 w kierunku Wrocławia, nr 272 w kierunku Katowic oraz nr 353  
w kierunku Torunia. Liczbę pasażerów od 2 do 4 mln obsługiwały linie: nr 3 z Poznania zarówno  
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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 obserwowany był na liniach nr 403 i 181 (poniżej 100 tys. osób  
w ciągu roku), położone przy północnej i południowej granicy województwa. 

W rozkładzie jazdy na lata 2012/2013 obciążenie linii kolejowych pociągami pasażerskimi  
w województwie wynosiło: 

• powyżej 90 pociągów/dobę na linii: 
- nr 3 na odcinku Poznań – Warszawa, 

• od 60 do 80 pociągów/dobę na liniach: 
- nr 351 na odcinku Szczecin – Poznań, 
- nr 353 Poznań – Gniezno – Inowrocław, 
- nr 3 na odcinku Poznań – Rzepin, 

• od 40 do 60 pociągów/dobę na liniach: 
- nr 271 na odcinku Poznań – Wrocław, 
- nr 272 Poznań – Ostrów Wlkp. – Kępno, 

• od 10 do 40 pociągów/dobę na pozostałych liniach regionalnych. 
Wymienione linie tworzą szkielet powiązań międzyregionalnych Wielkopolski. Pozostałe linie 

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. 

Linie kolejowe łączą główne ośrodki miejskie województwa ze stacjami węzłowymi w regionach 
sąsiednich. Dobra dostępność kolei umożliwia większości mieszkańców województwa dojazdy do 
miejsc pracy i nauki, zlokalizowanych w ośrodkach ponadlokalnych i subregionalnych. 

 
 

5.2. Stan techniczny i standard sieci 

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 
utrzymane były linie o znaczeniu międzynarodowym. Niemniej zauważalna jest stopniowa 
modernizacja linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, przy współudziale Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

Standard sieci kolejowej w Wielkopolsce ocenia się jako wyższy od średniej krajowej. Sieć 
kolejowa w stanie dobrym i dostatecznym stanowiła w czerwcu 2014 roku odpowiednio 59% i 21% 
ogólnej długości linii. W stanie niezadowalającym znajdowało się 20% sieci. Problem ten dotyczy wielu 
odcinków torów, podtorzy i rozjazdów, w tym wymagających natychmiastowej naprawy lub wymiany. 
Także inne elementy infrastruktury kolejowej, takie jak: mosty, wiadukty, tunele, przepusty czy ściany 
oporowe, często wymagają wymiany konstrukcji nośnej oraz bieżącej konserwacji, mającej na celu 
zmniejszenie ich postępującej degradacji. W wielu przypadkach przestarzałe są urządzenia sterowania 
ruchem. 

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. Konieczne są ponadto realizacje bezkolizyjnych przejazdów kolejowo-drogowych,  
w szczególności w ciągach głównych dróg o dużym natężeniu ruchu. 
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Ryc. 33. Czynna sieć kolejowa na terenie województwa wielkopolskiego z wykazem klas linii 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. 

 
Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom i warunki obsługi podróżnych oraz na 

wizerunek polskiego kolejnictwa jest zły stan części dworców wraz z przyległymi do nich terenami.  
W ostatnich latach (2010-2013) PKP S.A. zainicjowała szeroko zakrojony program modernizacji 
dworców kolejowych. Zmodernizowano dworce w następujących lokalizacjach: Chodzież, Koło, Leszno, 
Luboń, Ostrów Wlkp., Poznań Główny i Dworzec Letni, Puszczykówko, Swarzędz, Jarocin, Kępno, 
Wronki, Kościan, Środa Wlkp. W trakcie realizacji pozostaje modernizacja dworców w Gnieźnie, Kaliszu, 
Pile i Rawiczu. 
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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, bibliotek, 
restauracji, kawiarni, a dawne linie kolejowe mogą być wykorzystywane np. pod budowę ścieżek 
rowerowych i dróg, tworzenie wąskotorowych szlaków turystyczno-rekreacyjnych. 

 
 

5.3. Planowane inwestycje na liniach kolejowych 

Na terenie województwa od kilku lat prowadzone są intensywne prace modernizacyjne, 
zarówno na głównych ciągach kolejowych, jak i na liniach regionalnych. Inwestycje te pozwalają na 
zwiększenie liczby kursujących pociągów w ciągu doby oraz skrócenie czasu dojazdu.  

Doceniając znaczenie komunikacji kolejowej dla prawidłowego funkcjonowania regionu, Zarząd 
Województwa zdecydował o realizacji dwóch projektów modernizacyjnych linii kolejowych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jako projektów kluczowych 
dla rozwoju Wielkopolski. Odpowiednio do 2012 i 2013 roku ukończono modernizacje regionalnych 
niezelektryfikowanych linii kolejowych nr 357 i 356 w kierunku Wolsztyna i Wągrowca. Ważnym 
elementem przedsięwzięcia na linii nr 356 była budowa dwóch nowych przystanków kolejowych: 
Czerwonak Osiedle (gmina Czerwonak) oraz Zielone Wzgórza (gmina Murowana Goślina). W ramach 
przebudowy linii nr 357 wybudowano nowe perony na stacjach Stęszew, Szreniawa i Wiry oraz nowy 
przystanek kolejowy w Kotowie (gmina Granowo). 

Do inwestycji planowanych do realizacji współfinansowanych ze środków WRPO na lata 2014-
2020, których inicjatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, należą: 

• do 2019 roku – wykonanie studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej 
nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna oraz, w dalszym etapie – modernizacja linii wraz  
z budową nowych przystanków kolejowych, 

• do 2020 roku – kolejne etapy modernizacji regionalnych linii kolejowych: nr 356 na odcinku 
Wągrowiec – Gołańcz oraz linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn, 
mających duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją 
poznańską, 

• do 2016 roku – budowa rozjazdu kolejowego we Wrześni na linii nr 281 Oleśnica – Chojnice. 
Ze środków pomocy technicznej WRPO 2007-2013 współfinansowane będzie dodatkowo 

opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi taboru spółki 
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Spółka dysponuje niewystarczającym zapleczem obsługi, dostępnym 
obecnie jedynie w Zbąszynku (do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych). Pełna baza obsługi, 
uwzględniająca tabor zarówno spalinowy, jak i elektryczny, oraz usługi właściwe dla danego typu 
pojazdów, będzie obejmować takie lokalizacje jak: Wągrowiec (trakcja spalinowa), Zbąszynek i Leszno 
(trakcja spalinowa i elektryczna), Gniezno (trakcja elektryczna). Z uwagi na systematyczne zwiększanie 
udziału spółki Koleje Wielkopolskie w rynku przewozów regionalnych oraz zwiększoną ilość 
niezbędnego taboru w związku z przewidywanym rozwojem kolei metropolitalnej usytuowanie punktu 
obsługi powinno być rozpatrywane także w Poznaniu (w rejonie stacji Poznań Dębiec, Luboń k/Poznania 
lub Poznań Franowo). 

Projekty infrastrukturalne realizowane będą także przez oddział regionalny PKP PLK S.A. 
Centrum Realizacji Inwestycji w Poznaniu (Region Zachodni), który planuje w najbliższych latach dwie 
inwestycje finansowane z innych źródeł niż WRPO (środki własne, fundusz kolejowy, obligacje), w tym: 

• do końca 2015 roku – wymianę nawierzchni z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej  
nr 272 Kluczbork – Poznań (odcinek Kórnik – Poznań Główny) wraz z przebudową mostu 
stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka, 
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• do końca 2016 roku – wymianę nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i 
szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań. 

Ponadto rozwój sieci kolejowej (głównie o znaczeniu państwowym) odbywać się będzie poprzez 
realizację projektów przewidzianych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych PKP PLK S.A. 
(aktualizacja z marca 2015 roku), w tym: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych przy modernizacji linii 
kolejowej E20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz, przewidzianych do realizacji po 2014 roku 
(POIiŚ 7.1-8). Okres realizacji – lata 2011-2015. 

• Wyposażenie infrastruktury kolejowej w system GSM-R/ERTMS w ciągu linii nr E20/C-E20 na 
odcinku Kunowice – Terespol (POIiŚ 7.1-25). Projekt jest inwestycją o charakterze punktowo 
– liniowym. Do 2020 roku w Europie większość linii konwencjonalnych oraz wszystkie linie 
dużych prędkości będą wyposażone w system ERTMS, który ma zapewnić interoperacyjność 
transportu kolejowego. Okres realizacji – lata 2012-2016. 

• Modernizację linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Poznań z budową Lokalnego Centrum 
Sterowania LCS Poznań II (POIiŚ 7.1-5.1). Okres realizacji – lata 2012-2015. 

• Rewitalizację linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów – Ostrów Wlkp. Okres realizacji 
2014-2015. 

• Wykup gruntów na cele modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku od granicy województwa 
dolnośląskiego do Czempinia. Okres realizacji – lata 2013-2015. 

• Modernizację infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie 
zachodniej. Okres realizacji – lata 2014-2016. 

• Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód – Dziemowo – Inowrocław Rąbinek oraz 
Zamków – Borysławice. Okres realizacji – 2015 rok. 

• Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla linii 
kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Okres realizacji – lata 2015-2017. 

• Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych. Okres realizacji – 2015 rok. 

• Przywrócenie do eksploatacji linii kolejowej nr 181 na odcinku Kępno – Oleśnica. Okres 
realizacji – 2015 rok. 

Zestawienie inwestycji transportowych, które będą realizowane w latach 2014-2020 przy 
wsparciu środków UE zawiera również Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej w dniu 22 stycznia 2013 roku przez Radę Ministrów. 
Dokument implementacyjny stanowi uszczegółowienie kierunków interwencji określonych w SRT2020, 
która wyznacza najważniejsze cele i kierunki interwencji do podjęcia w perspektywie 
średniookresowej, niezbędne dla wzmocnienia całego systemu transportowego kraju i podniesienia 
konkurencyjności gospodarki. Środki finansowe na inwestycje pochodzić będą z Funduszu Spójności 
oraz nowego instrumentu finansowego – CEF („Łącząc Europę”, ang. Connecting Europe Facility), 
powołanego do życia w 2011 roku na mocy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego KOM 
(2011) 665, przeznaczonego na realizację projektów w zakresie rozwoju, budowy lub modernizacji 
istniejącej infrastruktury, w dziedzinach transportu, energetyki i telekomunikacji (sieci TEN). 

Lista projektów zawarta w Dokumencie Implementacyjnym ma charakter rankingowy,  
a projekty będą realizowane do momentu wyczerpania dostępnych środków. Do inwestycji 
priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T, wybranych według ustalonych kryteriów wyboru 
projektów, które będą współfinansowane z CEF, zaliczono: 

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

• prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV granica województwa 
dolnośląskiego – Czempiń,  

• prace na towarowej obwodnicy Poznania w ciągu  linii C-E20, 
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• prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań, pozostałe roboty na odcinku 
Sochaczew Swarzędz. 

Do pozostałych projektów, przewidzianych do wsparcia finansowego z Funduszu Spójności 
należą: 

• prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów 
Wlkp., 

• prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – Krotoszyn – Leszno 
– Głogów wraz z elektryfikacją odcinka (Krotoszyn) Durzyn – Leszno – Głogów (projekt ujęty 
w POIŚ na lata 2014-2020, okres realizacji 2019-2021), 

• prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku (Oleśnica) Łukanów – Krotoszyn – Jarocin 
– Września – Gniezno (projekt ujęty w POIŚ na lata 2014-2020, okres realizacji 2018-2020), 

• prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, 
etap II prace na odcinku Piła Główna – Krzyż wraz z elektryfikacją. 

 
 

5.4. 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 obejmuje również wydłużenie linii w kierunku zachodniej i południowej granicy 
państwa w celu włączenia w europejski system kolejowy o wysokim standardzie. 

Projekt realizowany przez PKP PLK S.A. pt. „Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce 
z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej, prace analityczne 
i przygotowawcze wraz z propozycją rozwiązań technicznych oraz analizy prawne, środowiskowe, 
ekonomiczne i finansowe dla: budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław  
z przedłużeniem linii do granicy państwa. 

W ramach projektu opracowano analizę rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce  
w perspektywie do roku 2050 oraz Studium Wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa 
– Łódź – Poznań/Wrocław. Projekt obejmował także opracowanie studiów wykonalności dla 
przystosowania łódzkiego, poznańskiego i wrocławskiego węzła kolejowego, do obsługi kolei dużych 
prędkości oraz zapewnienia ich intermodalności z innymi środkami transportu. W realizacji jest 
natomiast wstępne studium wykonalności dla przedłużenia linii do granicy z Niemcami w kierunku 
Berlina oraz do granicy z republiką Czeską w kierunku Pragi. 

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. Rozpoczęcie prac towarzyszących i poprzedzających budowę linii 
„Y”, przewiduje się po 2020 roku. 

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 dalszy rozwój przestrzenny w oparciu o aktualne 
dokumenty planistyczne. Wydłużanie w czasie decyzji o budowie linii spowoduje również wzrost 
zakładanych pierwotnie nakładów finansowych na realizację inwestycji. Prawdopodobne jest również 
przedawnienie się wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 
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Ryc. 34. Wizja kształtowania podstawowych elementów sieci kolejowej, w tym kolei dużych prędkości* 

 

 
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku 

Linia KDP jest wpisana do sieci bazowej TEN-T, co stwarza dodatkowe możliwości finansowania 
przedsięwzięcia. 
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6. TRANSPORT LOTNICZY 
Lotniska i lądowiska 

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka 
Wieniawskiego o znaczeniu regionalnym, realizujący połączenia międzynarodowe o zasięgu 
europejskim. Lotnisko obsługuje przede wszystkim ruch pasażerski, ale także ruch towarowy. 

Ponadto w regionie znajdują się inne lotniska cywilne wpisane do rejestru lotnisk cywilnych 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego (2014 r.), 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). 

Przy kilku 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. Do pozostałych lądowisk śmigłowcowych  
o charakterze prywatnym zalicza się: Clip Logistics (gm. Swarzędz), Piła Motylewo, PRH Stawnica (gm. 
Złotów), Sobota (gm. Rokietnica). 

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 regionu. 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: magazyny eksportowy, importowy i krajowy oraz boksy 

załadunku i wyładunku. Port Lotniczy w Poznaniu został wpisany 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 24 portów lotniczych Europy (2014 rok), w tym do siedmiu stolic krajów Unii 
Europejskiej takich jak: Dublin, Kopenhaga, Londyn, Oslo, Paryż, Rzym, Sztokholm oraz do kilku 
ważnych portów przesiadkowych, jak Frankfurt n/Menem, Monachium, Barcelona czy Edynburg.  

Najwięcej regularnych połączeń lotniczych (od 14 do 23) wykonywanych jest w ciągu tygodnia 
do: Warszawy, Londynu, Monachium, Kopenhagi i Frankfurtu. Do pozostałych portów lotniczych liczba 
połączeń wynosi mniej niż 4. 
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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 2013 roku, województwo wielkopolskie plasuje się na szóstym 
miejscu w kraju pod względem obsługi pasażerów w portach lotniczych. Corocznie obserwowany był 
wzrost liczby pasażerów obsługiwanych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, jednak w 2013 roku  
w stosunku do roku 2012 zanotowano spadek z 1 595 221 do 1 355 056 osób, tj. o 15,1%. 

W 2013 roku w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica obsłużono 1 022 095 pasażerów w ruchu 
regularnym, 326 636 w ruchu czarterowym oraz 6 325 w ruchu General Aviation, co obejmowało  
w sumie 20 602 operacje lotnicze. 

 

Tab. 9. Ruch pasażerów w portach lotniczych w województwie wielkopolskim w latach 2004-2013  
na tle kraju (os.) 

Zmienna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polska 

Przyjazdy 4 410 432 5 730 024 7 588 684 9 517 453 10 354 231 9 503 886 10 219 742 10 827 799 11 794 172 12 453 784 

Wyjazdy 4 470 128 5 784 047 7 730 141 9 610 482 10 362 473 9 586 826 10 327 919 10 938 072 11 883 239 12 607 376 

Tranzyt 79 898 52 535 125 746 117 373 54 468 150 586 161 002 121 552 133 982 97 344 

Wielkopolska (Port Lotniczy Poznań-Ławica) 

Przyjazdy 171 586 199 960 319 001 439 353 637 372 614 011 696 737 708 460 773 013 659 471 

Wyjazdy 174 103 198 133 332 826 431 620 626 088 628 118 693 888 725 051 794 315 676 492 

Tranzyt 34 987 20 475 18 875 25 964 0 29 628 28 496 29 945 27 893 19 093 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Ryc. 35. Ruch pasażerów w portach lotniczych w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Od 2004 roku ruch pasażerski w porcie lotniczym zwiększył się o 256% (w kraju o 181%), przy 
czym wartość wskaźnika była na poziomie przeciętnym w porównaniu do wyników innych województw. 
W 2013 roku udział ruchu lotniczego w Poznaniu stanowił 5,4% ruchu lotniczego w całym kraju i był 
niższy w stosunku do lat 2008-2012, w których osiągał maksymalne wartości i wynosił od 6,1% do 6,7%. 

 
Ryc. 36. Przeładunek towarów w portach lotniczych w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
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. Załamanie tego sektora miało miejsce w 2007 roku, co miało swoje konsekwencje także  
w Polsce. Ponadto w skali kraju występują znaczne różnice regionalne ilości przewożonych ładunków19 
w ruchu krajowym i zagranicznym w poszczególnych portach lotniczych, z dominującą pozycją 
województwa mazowieckiego obsługującego 73,5% rynku. W latach 2004-2013 notowane były również 
spadki przeładunku towarów, w tym w województwie wielkopolskim aż o 66,5%, przy ogólnym 
wzroście o 39,9% w kraju. W 2013 roku w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica załadunek i wyładunek 
towarów wyniósł 512 t, co stanowiło 0,8% ogólnej wielkości przeładunków w Polsce. Niski udział 
przewozów cargo na lotnisku w Poznaniu związany jest z 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. 
  

                                                                 
19 Według GUS wielkość przewozów ładunków ustala się jako sumę wagi brutto przesyłek towarowych, pocztowych i bagażu 
płatnego. 
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Tab. 10. Przeładunek towarów w portach lotniczych w latach 2004-2013 (t) 

Zmienna 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polska 

Wyładunek 36 323 40 307 47 419 50 313 45 034 40 099 45 362 47 170 44 777 46 903 

Załadunek 26 210 28 324 31 687 34 071 35 423 29 152 35 682 38 911 35 942 40 601 

Wielkopolska (Port Lotniczy Poznań-Ławica) 

Wyładunek 969 918 1201 300 624 561 657 535 505 252 

Załadunek 558 797 1043 269 742 735 566 603 526 261 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r. 

 
Ryc. 37. Dostępność drogowa (czasowa) polskich lotnisk 

 
Źródło: WB data (http://WBdata.pl) 

 
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  
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w lokalizacji budynków o danej funkcji, w tym szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

W obszarze oddziaływania lotniska Ławica mieszka: 712 256 osób w strefie dostępu 20 minut 
oraz 1 741 611 osób w strefie dostępu do 60 minut20. Największy potencjał w kraju posiadają lotniska 
w Warszawie (2 portu lotnicze), Krakowie i Katowicach. W przypadku Portu lotniczego Poznań-Ławica 
obszar o dostępności w czasie do 1 godziny pokrywa się w znacznym stopniu z obszarem oddziaływania 
lotniska w Babimoście (województwo lubuskie). 

Z uwagi na uciążliwości lokalizacji lotniska w granicach miasta, zgodnie z zapisem 
Zaktualizowanej 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. 
Lokalne lotniska nie wpływają 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. Ma na 
to wpływ m.in. brak regularnej siatki połączeń. 

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, w tym 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 ograniczonym wpływem 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 turystycznego  
(w oparciu atrakcyjną lokalizację) 21. 

 
  

                                                                 
20 WB data (http://WBdata.pl) 
21 por. 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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7. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 
Klasyfikacja dróg wodnych i infrastruktura transportu śródlądowego 

Największe rzeki stanowiące jednocześnie drogi wodne na terenie Wielkopolski to Warta, 
przepływająca przez centrum regionu, wraz z jej dopływem – Notecią. 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 Wielkopolski. 

 
Ryc. 38. Drogi wodne województwa wielkopolskiego na tle obszarów Natura 2000 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. 
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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 klasyfikowane są, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 77 poz. 
695), według wielkości statków lub zestawów pchanych (długości, szerokości), jakie mogą być 
dopuszczone do żeglugi na określonej drodze wodnej oraz parametrów szlaku takich jak: minimalna 
głębokość szlaku czy minimalny prześwit pod mostami, rurociągami i innymi urządzeniami krzyżującymi 
się z droga wodną. Do dróg wodnych o znaczeniu regionalnym zalicza się drogi klasy Ia, Ib, II i III. Drogi 
o znaczeniu międzynarodowym to drogi klasy IV, Va i Vb. 

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), 
- Ib od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia Drawy (138,3 km), 
- II od ujścia Drawy do ujścia do Warty (48,9 km). 

Udział transportu śródlądowego w przewozie ładunków ogółem w Polsce jest znikomy i od 2010 
roku utrzymuje się na poziomie 0,3%. Śródlądowe szlaki żeglugowe na terenie województwa 
wielkopolskiego nie odgrywają obecnie żadnej roli gospodarczej – według GUS w 2013 roku nie 
organizowano tu przewozów ładunków. 

Niezadowalający jest poziom wyposażenia 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 województwem (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. 

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 gałęziami transportu. Jest jedną z najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi, 
m.in. ze względu na: 

• relatywnie małe zużycie energii (5 litrów paliwa pozwala przemieścić 1 tonę ładunku na 
odległość: 500 km drogą wodną śródlądową, 333 km transportem kolejowym, 100 km 
samochodem ciężarowym, jedynie 6,6 km samolotem), 

• niską emisję zanieczyszczeń powietrza (emisja CO2 w żegludze śródlądowej jest prawie  
5-krotnie mniejsza aniżeli w transporcie samochodowym i 1,5-razy mniejsza niż  
w transporcie kolejowym), 
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• relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód, 

• możliwość znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejęcia przewozów 
transportu samochodowego, 

• niższe koszty zewnętrzne, 

• niższe koszty transportu. 
Główne sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego w miastach to kontynuacja 

tradycyjnych sfer zastosowania, 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. 

 
Ryc. 39. Przewozy ładunków żeglugą śródlądową według grup ładunkowych w Polsce w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2012 r. 
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8. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

8.1. 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 województwie wielkopolskim odbywa się po 
następujących rodzajach linii22: 

• 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 jego granicami. 
 
 
Ryc. 40. Liczba funkcjonujących regularnych linii autobusowych w Wielkopolsce, dla których zezwolenie 
wydał Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Transportu  

pt. Transport publiczny w Wielkopolsce, 2015 r. 

 
Liczba linii regularnych oraz wielkość przewozów osób wynika ze zgłaszanego popytu na 

przewozy. Zapotrzebowanie na transport osób decyduje najczęściej charakter obsługiwanego obszaru, 
w tym przede wszystkim liczba ludności, gęstość zaludnienia, rozkład przestrzenny osiedli oraz 
rozmieszczenie ośrodków przemysłowych, naukowych i administracyjnych, stanowiących generatory 

                                                                 
22 Transport publiczny w Wielkopolsce. Raport Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Poznań. 2015. 
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ruchu. Najwięcej regularnych linii autobusowych występuje w powiatach: poznańskim z Poznaniem, 
konińskim z Koninem i w Kaliszu. 

W ostatnich latach obserwowano stabilizację liczby linii komunikacyjnych. Od 2010 roku liczba 
linii komunikacyjnych regularnych w województwie oscylowała w okolicach 800, jednak w 2014 roku 
złożono tylko 527 wniosków o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób  
w krajowym transporcie drogowym, a w tym jedynie 42 wnioski dotyczyły udzielenia nowego 
zezwolenia.  

Obserwuje się nieznaczną tendencję do zmniejszania ogólnej liczby autobusów w regionie. 
Przyczyną jest głównie zaawansowany wiek i znaczne przebiegi pojazdów, powoli wycofywanych  
z eksploatacji. Liczba pojazdów nowszych nie pokrywa w pełni liczby wycofywanych autobusów. 

W 2014 roku funkcjonowało łącznie 89 przedsiębiorstw przewozowych. Największymi 
przewoźnikami w Wielkopolsce są Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (12 przedsiębiorstw) 
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. 

Liczba przewiezionych pasażerów przez przewoźników posiadających zezwolenia na regularny 
przewóz osób wydanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2014 r. wyniosła 24,4 mln 
na osób (w tym w komunikacji wojewódzkiej 20,5 mln osób i międzywojewódzkiej 3,9 mln osób). 
Jednocześnie sprzedano: 9,4 mln biletów jednorazowych, 14,5 mln biletów miesięcznych oraz 0,5 mln 
biletów okresowych. 

 
Ryc. 41. Liczba przewiezionych pasażerów w transporcie autobusowym na terenie województwa 
wielkopolskiego  
w latach 2009-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Transportu  

pt. Transport publiczny w Wielkopolsce, 2014 r., 2015 r. 
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8.2. Transport kolejowy (przewozy regionalne) 

Podstawą prawną określającą zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób 
w publicznym transporcie zbiorowym, w tym kolejowym, jest Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku  
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, 
jednostki samorządu terytorialnego stały się organizatorem publicznego transportu zbiorowego 
odpowiedzialnego za jego organizowanie i funkcjonowanie na obszarze swojej właściwości. 
Wykonawcą zadań zamówionych przez organizatora w ramach swoich kompetencji stał się natomiast, 
zgodnie z ustawą, operator publicznego transportu zbiorowego. 

Podstawą organizowania przewozów uwzględniających w szczególności potrzeby społeczności 

lokalnej stają się „plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (tzw. plany 
transportowe) opracowywane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, 
województwa oraz właściwego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

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 obejmują23 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).  

Do przewoźników wykonujących przewozy w ramach służby publicznej na terenie województwa 
wielkopolskiego należą: 

• Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w kapitale której udział Województwa Wielkopolskiego 
wynosi 9,7%, 

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

W 2014 roku spółka Przewozy Regionalne przewiozła ponad 14,2 mln pasażerów (o 1,0 mln osób 
mniej niż w 2013 roku), natomiast spółka Koleje Wielkopolskie 7,2 mln pasażerów (o 1,8 mln osób 
więcej niż w roku poprzednim)24. 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 2012-2014 w województwie 
wielkopolskim 

Przewoźnik kolejowy 
Liczba pasażerów 

2012 2013 2014 

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

Opracowanie własne na podstawie raportu Departamentu Transportu  
pt. Transport publiczny w Wielkopolsce, 2014 r. i 2015 r. 

  

                                                                 
23 Na podstawie: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. 
Opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poznań. Projekt z dnia 15 
marca 2014 roku - etap konsultacji społecznych. 
24 Transport publiczny w Wielkopolsce. Raport Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Poznań. 2014 i 2015 r. 
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada odpowiedni tabor (22 autobusy szynowe) do 
obsługi całej pracy przewozowej na regionalnych liniach niezelektryfikowanych. W związku ze 
zwiększaniem potoków pasażerskich głównie na linii nr 356 głównie na odcinku Poznań – Wągrowiec, 
zawarto umowę na dzierżawę z wykupem kolejnych czterech dwuczłonowych autobusów szynowych. 

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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 – Tabor 
kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, ze współfinansowaniem budżetu państwa, 
środków własnych Samorządu Województwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest właścicielem25: 

• 22 autobusy szynowe o napędzie spalinowym, 

• 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57, 

• 22 elektryczne zespoły trakcyjne serii EN76 „Elf”, 

• 3 elektryczne zespoły trakcyjne serii SA 139 „Link” . 
Przewozy regionalne prowadzone są na większości linii kolejowych województwa 

wielkopolskiego. Spółka Przewozy Regionalne obsługuje trakcją elektryczną relacje: Poznań – Gniezno 
– Mogilno, Poznań – Zbąszynek, Jarocin – Krotoszyn – granica województwa, Poznań – Piła – Szczecinek, 
Poznań – Krzyż – Stargard Szczeciński, Piła – Wyrzysk – Bydgoszcz, Ostrów Wlkp. – Oleśnica, Poznań – 
Leszno – Wrocław, Poznań – Ostrów Wlkp. – Kępno – Kluczbork, 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, powstają obecnie koncepcje rozwoju poznańskiej kolei metropolitalnej. Według 
przeprowadzonych analiz kolej ta powinna charakteryzować się dużą częstotliwością i cyklicznością 
przewozów oraz krótkim czasem przejazdu, a zasięg jej funkcjonowania powinien uwzględniać 
uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne i techniczne 

 

8.3. Ocena dostępności transportu publicznego26 

Transport publiczny stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno–ekonomicznego miast  
i regionów, jednak dostępna dla mieszkańców oferta, zarówno ze strony transportu kolejowego, jak  

                                                                 
25 Transport publiczny w Wielkopolsce. Raport Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. Poznań. 2015. 
26 Na podstawie: Beim M., Matuszak B., Siemianowski A., Sobieraj M. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. Wpływ dostępności transportem publicznym na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa 
wielkopolskiego. Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT. Poznań. 2014. 
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i autobusowego, głównie ze względów ekonomicznych, jest systematycznie ograniczana. Z drugiej 
jednak 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. 

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 gminy: 
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. 
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 rejonach 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. 

W Wielkopolsce identyfikuje się generalnie dodatnie i stosunkowo silne korelacje pomiędzy 
liczbą połączeń a saldem migracji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) oraz liczbą podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON (w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców). Tym samym potwierdza się 
pozytywny wpływ transportu publicznego na wzrost mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców 
regionu. Nieco słabszą zależność obserwuje się pomiędzy liczbą połączeń a poziomem motoryzacji, przy 
czym korelacja w tym przypadku jest ujemna. 

Obserwuje się również ujemną korelację pomiędzy liczbą połączeń obu typów (siedziba gminy  
– siedziba powiatu i siedziba powiatu – stolica województwa) a poziomem motoryzacji. Niemniej, 
zależność ta jest zdecydowanie słabsza. 
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9. TRANSPORT TOWARÓW 

9.1. Przewozy ładunków i główne kierunki wymiany towarowej 

Gospodarka w Polsce przechodzi intensywne zmiany. Spowolnienie gospodarcze miało swoje 
skutki także w transporcie. Przewóz towarów w kraju zmalał, jednak od 2012 roku widać ponowny 
wzrost przewozu ładunków. W 2013 roku w Polsce przewieziono ogółem 1 848,3 mln ton ładunków,  
tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 347,9 mld 
tonokilometrów, tj. o 6,8% większą niż przed rokiem. Zaobserwowano wzrost przewozów ładunków  
w transporcie kolejowym, samochodowym oraz żegludze śródlądowej. Wzrost pracy przewozowej 
nastąpił w transporcie kolejowym i samochodowym. 

 
Ryc. 42. Przewozy ładunków transportem samochodowym w 2013 roku według województw

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r. 

 
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. Województwo wielkopolskie znajduje się w grupie województw obsługujących 
największe masy ładunków, za województwem 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 województwa wielkopolskiego 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.  

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 2013 roku 
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plasowało się na trzecim miejscu w kraju pod względem przewiezionej masy ładunkowej transportem 
samochodowym, co stanowiło 10% ogólnej masy ładunków w kraju. 

 
Tab. 12. Kierunki potoków ładunkowych województwa wielkopolskiego 

Export Import 

kierunek masa(tys. ton) udział % kierunek masa (tys. ton) udział % 

ogółem 6 057 100,0 ogółem 4 467 100 

Niemcy 2 348 38,8 Niemcy 1 559 34,9 

Holandia 303 5,0 Czechy 358 8,0 

Francja 294 4,9 Chiny 163 3,6 

Czechy 280 4,6 Holandia 154 3,5 

Wielka Brytania 271 4,5 Ukraina 145 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. 13. Obsługa transportowa przewozów towarowych w województwie wielkopolskim 

Export Import 

rodzaj transportu masa (tys. ton) udział % rodzaj transportu masa (tys. ton) udział % 

ogólnie 6 057 100,0 ogólnie 4 467 100,0 

transport drogowy 2 758 45,5 transport drogowy 3 428 76,7 

transport morski 429 7,1 transport morski 803 18,0 

transport kolejowy 269 4,4 transport kolejowy 236 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. 

 
Tab. 14. Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w 2013 roku (t) 

Kierunek 
Export Import 

Polska Wielkopolska Polska Wielkopolska 

ogółem 1 179 878 117 825 1 170 700 121 255 

wewnątrz województwa 782 134 77 115 782 134 77 115 

do innych województw 334 867 33 293 334 867 37 834 

za granicę 62 877 7 417 53 699 6 306 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r. 

 
Kolejowe przewozy towarowe na terenie województwa wielkopolskiego wykonuje głównie PKP 

CARGO S.A. poprzez Zakłady Przewozów Towarowych w Poznaniu i Jarocinie oraz kilkanaście innych 
podmiotów gospodarczych. 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 dominującą rolę odgrywają 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. 



70 
 

9.2. 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 wykorzystywania 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. 43. 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. 44. Udział przewoźników w przewożonej masie ładunków w transporcie intermodalnym w Polsce  
w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK 

 
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 Unia Europejska) oraz takiego kształtowania podziału 
gałęziowego zadań w transporcie, który generowałby najmniejsze oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze. 
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Ryc. 45. Lokalizacja terminali intermodalnych w Polsce według danych Urzędu Transportu Kolejowego 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. 

 
Pomimo, że udział transportu intermodalnego w bilansie przewozów ładunków w Polsce nie jest 

najwyższy, a jego rozwój napotyka na wiele ograniczeń, województwo wielkopolskie posiada cechy, 
pozwalające przyjąć funkcję jednego z liderów w zakresie rozwoju tego rodzaju transportu w kraju27. 

Do barier rozwoju przewozów intermodalnych należy zaliczyć28: wysoki poziom stawek dostępu 
do infrastruktury, słabą jakość infrastruktury kolejowej, brak dofinansowania przewozów 
intermodalnych przez Państwo, wysokie koszty inwestycji terminalowych, małą liczbę terminali  

                                                                 
27 por. Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler r. Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. 
Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Ekspertyza wykonana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego. Poznań. 2014. 
28 za: Marcin Foltyński, prezentacja pt. „Rozwój przewozów intermodalnych w województwie wielkopolskim”, ILiM Poznań, 
2013 
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i punktów przeładunkowych, brak wyspecjalizowanego taboru, utrudnienia w dostępie do 
infrastruktury punktowej, poziom konkurencji na rynku kolejowych przewozów intermodalnych. 

 
Ryc. 46. 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. 
 
 

9.3. 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. 

W Wielkopolsce dobrze rozwinięty jest także rynek powierzchni magazynowych, stanowiących 
podstawowy element punktowej infrastruktury logistycznej. Duża koncentracja ww. obiektów 
występuje w rejonie Poznania. 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). 
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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. 47. Rynek powierzchni magazynowych w największych aglomeracjach Polski w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie On Point Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2013 r.  

Jones Lang LaSalle, 2014 r. 
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10. WPŁYW TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO 
Oddziaływanie transportu na środowisko, w tym zdrowie i życie ludzi jest niezwykle znaczące. 

Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza jest transport drogowy. Wskutek spalania 
paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie. Emisja 
zanieczyszczeń komunikacyjnych ma również wpływ na powstawanie smogu, głównie w miastach,  
a także na zakwaszanie środowiska. W 2012 roku udział transportu drogowego w emisji zanieczyszczeń 
powietrza, wyniósł29: 48,4% całkowitej emisji tlenków azotu (najwyższa wartość wśród innych rodzajów 
działalności), 23,7% emisji tlenku węgla i 20,4% pyłów (najwięcej pochodziło ze procesów spalania poza 
przemysłem, odpowiednio 62,7% i 46,0%). W dużych miastach, zwłaszcza w dzielnicach centralnych 
udział ten jest znacznie wyższy. 

W porównaniu do transportu drogowego skala oddziaływania transportu kolejowego na 
środowisko i bezpieczeństwo jest nieporównanie mniejsza, a sprowadza się głównie do emisji hałasu  
i drgań, zanieczyszczeń (jednostki spalinowe) oraz zajmowania terenu. 

Największe zagrożenie dla środowiska ze strony transportu lotniczego stanowi: emisja hałasu, 
zanieczyszczenie powietrza, w tym substancjami mogącymi mieć wpływ na niekorzystne zmiany 
klimatyczne, a także promieniowanie elektromagnetyczne z instalacji obsługi ruchu lotniczego  
i terenochłonność. Efektem funkcjonowania lotnisk są również zmiany lub istotne ograniczenia 
sposobu użytkowania terenów w otoczeniu portów lotniczych, związane z koniecznością wyznaczania 
stref ograniczonego użytkowania. 

Nadmierny hałas jest jednym z poważniejszych zagrożeń dla środowiska. Ze względu na 
postępującą urbanizację oraz stałą rozbudowę sieci komunikacyjnych skutki emisji hałasu odczuwalne 
są w szczególności przez mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz obszarów w ciągach głównych 
tras komunikacji drogowej. Do głównych emitorów hałasu można zaliczyć różnego rodzaju maszyny  
i urządzenia, w tym głównie środki transportu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie dróg, 
linii i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na 
znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów 
określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 roku Nr 1 poz. 8) do obiektów, których 
eksploatacja może powodować ujemne skutki akustyczne zaliczono odcinki dróg, po których przejeżdża 
ponad 3 mln pojazdów rocznie (średnio ponad 8 tys. pojazdów w ciągu doby), a także linie kolejowe, 
po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie oraz lotniska cywilne, na których ma miejsce 
ponad 50 tys. operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie. Kryteria poziomu emisji 
hałasu w środowisku, dotyczące określonych rodzajów przeznaczenia terenu określa Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w Środowisku (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1109). 

 
Hałas drogowy i kolejowy 

Brak jest stałej sieci punktów pomiarowych oddziaływania akustycznego ciągów 
komunikacyjnych. W 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Poznaniu 
przeprowadził monitoring szczególnych uciążliwości hałasów drogowych przy budynkach 
mieszkalnych, obiektach oświatowych, służby zdrowia itp. (w 19 punktach, w tym w 16 punktach  
w rejonie budynków mieszkalnych, 3 w punktach przy szkołach). Przekroczenia krótkookresowych 
dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku stwierdzono w 11 punktach, w tym w 3 jedynie 
w porze nocnej. Szczególnie duże były one w Grabównie (przy drodze krajowej nr 10). W Grabównie, 

                                                                 
29 Ochrona środowiska 2014. GUS. Warszawa. 2014 r. 
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Rogoźnie i Wągrowcu stwierdzono również przekroczenia długookresowych wskaźników poziomu 
hałasu. 

Na podstawie oszacowania wyników badań średniodobowego natężenia ruchu (2010 r.), 
określono odcinki dróg krajowych w Wielkopolsce (13 z 16 dróg krajowych), na których przekroczony 
został, założony w rozporządzeniu, wskaźnik ruchu w ciągu roku, w tym: autostradę A2, drogę 
ekspresową S11, drogę nr 5, 11 – pozostałe odcinki, 92 oraz fragmenty dróg nr 15 i 25. Do pozostałych 
dróg zaliczały się odcinki dróg nr: 8 (S8), 10, 12, 24, 32, 36, 72 (w mieście Turek).  

W przypadku dróg wojewódzkich szacowane przekroczenie dopuszczalnego dobowego 
natężenia ruchu pojazdów wystąpiło na odcinkach dróg nr (23 z 84 dróg): 178, 179 i 188 (w mieście 
Piła), 182, 184, 185 (w mieście Szamotuły), 190 i 260 (w mieście Gniezno), 193 (w mieście Chodzież), 
196, 241, 306 (w mieście Buk), 307, 310, 430, 431 (w mieście Mosina), 432 (w mieście Środa Wlkp.), 
433 (w mieście Swarzędz), 434, 445, 466, 470, 473 (w mieście Koło). Przekroczenia norm hałasu 
występowały często w wyniku zwiększanego natężenia ruchu na odcinkach dróg w granicach miast. 

Z uwagi na znaczne natężenie ruchu pojazdów w 2012 roku sporządzono mapy akustyczne dla 
następujących dróg krajowych (11 z 16 dróg krajowych): 5, 8, 11, 24, 32, 92 oraz wybranych 
fragmentów dróg nr 10, 12, 15, 25, 36. W sieci dróg wojewódzkich w 2011 roku mapy opracowano dla 
fragmentów dróg nr (12 z 84 dróg): 178, 179, 182, 184, 185, 188, 190, 196, 260, 305, 306, 307. 

Należy zwrócić uwagę na to, że natężenie ruchu drogowego rośnie, a w konsekwencji także 
negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym akustyczne. 

Według pomiarów WIOŚ w 2012 roku największa ekspozycja na hałas pochodzący z dróg 
krajowych miała miejsce w powiecie poznańskim. Dotyczy to zarówno powierzchni narażonej na 
oddziaływanie hałasu, jak i liczby ludności pozostającej w jego zasięgu. Podobna ekspozycja na hałas 
występowała w powiatach: ostrowskim, gnieźnieńskim, pilskim, wrzesińskim i kępińskim. Natomiast 
największe powierzchnie eksponowane na hałas występowały w powiatach: nowotomyskim, kolskim, 
konińskim, wrzesińskim i średzkim. 

Zasięg oddziaływania hałasu kolejowego uzależniony jest głównie od natężenia ruchu pociągów, 
jakości infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego. Subiektywnie hałas tego rodzaju oceniany jest 
jako mniej uciążliwy od hałasu drogowego. Obowiązek sporządzenia map akustycznych dla linii 
kolejowych o nadmiernym natężeniu ruchu pociągów wystąpił w przypadku linii nr 3 od Poznania  
w kierunku Warszawy i 271. 

 
Hałas lotniczy 

W województwie wielkopolskim wpływ na niekorzystny klimat akustyczny ma hałas lotniczy 
związany z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Poznań–Ławica w Poznaniu oraz lotnisk wojskowych  
w Krzesinach i Powidzu. Emisja hałasu lotniczego obejmuje znaczne obszary wokół lotniska. W związku 
z brakiem możliwości zachowania standardów akustycznych ustanowiony został obszar ograniczonego 
użytkowania Portu Lotniczego Poznań–Ławica. Właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w OOU 
przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu jego ustanowienia, dającego możliwość zwrotu kosztów 
za modernizację akustyczną, zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi, dotyczącymi 
budynków. Na podstawie badań z 2013 roku stwierdzono występowanie przekroczeń 
długookresowych poziomów hałasu także poza ww. obszarem. 

W 2013 roku WIOŚ przeprowadził 169 kontroli, obejmując głównie zakłady przemysłu 
maszynowego, metalowego, tworzyw sztucznych, drzewnego, rolno–spożywczego (młyny, cukrownie, 
gorzelnie), branży budowlanej, stolarskiej, transportowej, w sortowniach odpadów, obiektach 
handlowych i rozrywkowych. W przypadku największej liczby obiektów – 11 w porze dziennej i 17  
w porze nocnej – przekroczenia były małe od 1 dB do 5 dB. Większe przekroczenia – od 6 dB do 15 dB 
dotyczyły 10 obiektów w porze dziennej i 4 obiektów w porze nocnej. Całkowitej likwidacji przekroczeń 
w roku 2013 dokonało 14 jednostek poprzez zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród 
budowlanych, zmianę technologii procesów produkcyjnych, odizolowanie działalności produkcyjnej  
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w innym obiekcie, likwidacje lub zmianę lokalizacji głównych źródeł hałasu, montaż ekranów 
akustycznych i obudów dźwiękochłonnych. 

Przeciwdziałanie degradacji klimatu akustycznego jest jednym z trudniejszych zadań z zakresu 
ochrony środowiska. Przywrócenie wymaganych standardów akustycznych możliwe jest poprzez 
działania ujęte w programach ochrony przed hałasem. Polega ono m.in. na konstrukcyjnych lub 
technicznych usprawnieniach jakości ciągów komunikacyjnych (np. odpowiednie łączenie szyn, 
szlifowanie kół i szyn kolejowych), wprowadzaniu dodatkowych elementów ochronnych (np. ekranów 
akustycznych) lub zakup nowego taboru. Niemniej istotne jest prowadzenie właściwej polityki 
komunikacyjnej za pomocą takich działań jak: wyprowadzanie ruchu samochodowego poza tereny 
miast na obwodnice, wprowadzanie lokalnych ograniczeń prędkości, zmniejszanie udziału ruchu 
pojazdów ciężkich oraz poprawa płynności ruchu. 
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