
1 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

 

 

 
 

 

DIAGNOZA SYTUACJI 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 2011



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA 
SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  

W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
 

 

 

 

 
Opracowanie wykonano w ramach prac nad aktualizacją  
Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku 
w Departamencie Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
Dyrektor Departamentu: Grzegorz Potrzebowski 
 
 
Autorzy:  
Zespół pracowników Oddziału Analiz Regionalnych 
Jacek Kasprzyk 
Beata Hofman 
Krzysztof Borkowicz 
Michał Rejewski 
Mieczysław Borówka 
Łukasz Prymas 
Agnieszka Chwalczuk 
 
Koordynacja prac:  
Jacek Kasprzyk i Krzysztof Borkowicz 
 
 

 

Poznań 2011 

 

 



4 

 



5 

Spis treści 
 

Spis treści ......................................................................................................................................... 5 
I. Wstęp....................................................................................................................................... 7 
II. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego........................................... 9 

1. Przestrzeń ............................................................................................................................... 9 
1.1. Środowisko przyrodnicze .............................................................................................. 9 

1.1.1. Wykorzystanie powierzchni województwa ................................................................ 9 
1.1.2. Zasoby kopalin ........................................................................................................ 11 
1.1.3. Potencjał zasobów odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne......... 12 
1.1.4. Gleby....................................................................................................................... 16 
1.1.5. Obszary leśne ......................................................................................................... 17 
1.1.6. Różnorodność biologiczna i obszary chronione ..................................................... 20 
1.1.7. Zasoby wodne i jakość wód .................................................................................... 23 
1.1.8. Gospodarka wodno-ściekowa................................................................................. 26 
1.1.9. Jakość powietrza..................................................................................................... 29 
1.1.10. Gospodarka odpadami.......................................................................................... 33 
1.1.11. Klimat akustyczny ................................................................................................. 36 

1.2. System osadniczy........................................................................................................ 38 
1.2.1. Obszary miejskie..................................................................................................... 39 
1.2.2. Obszary wiejskie ..................................................................................................... 45 

1.3. System komunikacyjny................................................................................................ 48 
1.3.1. Infrastruktura drogowa ............................................................................................ 48 
1.3.2. Infrastruktura kolejowa............................................................................................ 54 
1.3.3. Transport lotniczy.................................................................................................... 61 
1.3.4. Żegluga śródlądowa................................................................................................ 64 
1.3.5. Logistyka transportu................................................................................................ 65 

1.4. Infrastruktura techniczna ............................................................................................. 69 
1.4.1. Infrastruktura elektroenergetyczna i ciepłownicza .................................................. 69 
1.4.2. Infrastruktura gazownicza i rurociągi paliwowe....................................................... 75 

2. Społeczeństwo ...................................................................................................................... 79 
2.1. Demografia .................................................................................................................. 79 
2.2. Rynek pracy i zatrudnienie .......................................................................................... 93 
2.3. Edukacja.................................................................................................................... 105 
2.4. Zdrowie i opieka społeczna ....................................................................................... 116 

2.4.1. Zdrowie.................................................................................................................. 116 
2.4.2. Opieka społeczna.................................................................................................. 122 

2.5. Kultura i dziedzictwo kulturowe ................................................................................. 125 
2.6. Kultura fizyczna i sport .............................................................................................. 133 
2.7. Mieszkalnictwo .......................................................................................................... 136 
2.8. Bezpieczeństwo mieszkańców.................................................................................. 139 
2.9. Społeczeństwo obywatelskie..................................................................................... 144 
2.10. Społeczeństwo informacyjne..................................................................................... 148 

3. Gospodarka......................................................................................................................... 155 
3.1. Potencjał gospodarczy .............................................................................................. 155 
3.2. Przedsiębiorczość ..................................................................................................... 166 



6 

3.2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa............................................................................ 172 
3.2.2. Największe przedsiębiorstwa w regionie .............................................................. 177 
3.2.3. Inwestycje ............................................................................................................. 180 
3.2.4. Innowacyjność przedsiębiorstw ............................................................................ 188 

3.3. Badania i rozwój ........................................................................................................ 192 
3.4. Przemysł .................................................................................................................... 204 
3.5. Usługi......................................................................................................................... 211 
3.6. Rolnictwo ................................................................................................................... 217 
3.7. Turystyka ................................................................................................................... 224 

III. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego na tle innych regionów.. 233 
1. Województwo wielkopolskie na tle regionów UE ................................................................ 234 
2. Województwo wielkopolskie na tle regionów Polski w 2010 roku....................................... 244 
3. Wielkopolska w rankingu województw ................................................................................ 265 

IV. Przegląd realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku............. 267 
A. Zmiany wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski według 

układu celów Strategii ......................................................................................................... 267 
Cel strategiczny 1 – Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku..................................... 267 
Cel strategiczny 2 – Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału wewnętrznego....... 285 
Cel strategiczny 3 – Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia ..................... 293 
Cel strategiczny 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego..................................... 300 

B. Realizacja celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego ......................................................................... 309 

Realizacja celu strategicznego 1 „Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku” .............. 311 
Realizacja celu strategicznego 2 „Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów 

rozwojowych województwa” ................................................................................................ 342 
Realizacja celu strategicznego 3 „Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia”358 
Realizacja celu strategicznego 4. „Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego” ............. 373 
Dokumenty strategiczne i programowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego .............. 396 

C. Fundusze europejskie w realizacji Strategii ........................................................................ 403 
Spis tabel...................................................................................................................................... 418 
Spis rycin ...................................................................................................................................... 421 

 



7 

I. Wstęp 
 

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 
Uchwałę nr VI/88/11 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualiza-
cją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Uchwała Sejmiku stanowi 
formalną podstawę do rozpoczęcia prac nad aktualizacją najważniejszego dokumentu stra-
tegicznego regionu. W ramach pierwszego etapu prac wykonano diagnozę sytuacji społecz-
no-gospodarczej w województwie wielkopolskim. 

Celem niniejszej diagnozy jest przedstawienie aktualnego społeczno-
gospodarczego wizerunku województwa wielkopolskiego, jego zmian i dynamiki tych zmian 
w okresie ostatnich kilku lat oraz sformułowanie wniosków dotyczących dotychczasowej re-
alizacji celów obowiązującej Strategii. Diagnoza stanowi materiał wyjściowy do kolejnych 
etapów prac nad aktualizacją Strategii: analizy strategicznej oraz formułowania celów i prio-
rytetów. 

Pkt. 6. załącznika do przywołanej wcześniej Uchwały Sejmiku zawiera zapis, że w 
związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją Strategii, analiza realizacji dotychczas obo-
wiązującego dokumentu, która zgodnie z rozdziałem XIII, pkt.4 Strategii była podstawą opra-
cowywanego co dwa lata Raportu o realizacji strategii, staje się częścią diagnozy społeczno-
gospodarczej przygotowywanej na potrzeby aktualizacji Strategii. W związku z tym niniejsze 
opracowanie zawiera także analizę dotychczasowej realizacji celów, określonych w Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, przyjętej przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego w grudniu 2005 roku. W dokumencie tym określono, że osiąganie celów 
Strategii będzie monitorowane m.in. poprzez analizę wybranych wskaźników. Jako rok ba-
zowy dla wyznaczenia wartości miar przyjęto rok 2005 (według stanu na 31 grudnia). W 
związku z tym niniejsze opracowanie uwzględnia zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa, jakie miały miejsce w latach 2006-2009. 

Opracowanie składa się z trzech części: 

• Pierwsza część (rozdział II) prezentuje diagnozę społeczno-gospodarczą wojewódz-
twa (rozdz. II) – nawiązującą bezpośrednio do diagnozy z 2009r. opracowanej w związku 
z Raportem o realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, a 
także do diagnozy przygotowanej w 2005 roku w ówczesnym Departamencie Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako materiału 
wyjściowego dla sformułowania strategii rozwoju regionu. Diagnoza prezentuje więk-
szość danych statystycznych od 2002 roku. Ponieważ prace nad diagnozą wykonywano 
w okresie, kiedy Główny Urząd Statystyczny rozpoczynał dopiero stopniową publikację 
danych statystycznych za rok 2010, prezentowane szeregi czasowe kończą się (z pew-
nymi wyjątkami) na roku 2009. 

• W drugiej części (rozdział III) przedstawiono w wybranym zakresie sytuację społecz-
no-gospodarczą Wielkopolski na tle innych regionów, polskich i wspólnotowych. 
Uwzględniono także zmiany tej sytuacji w latach 2005-2010 oraz przedstawiono ranking 
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województw w zakresie osiągniętych wartości podstawowych wskaźników społeczno-
ekonomicznych. 

• W trzeciej części (rozdział IV) dokonano przeglądu dotychczasowej realizacji „Strate-
gii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. Zaprezentowano zmiany warto-
ści wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, jakie miały miejsce w okresie 
2006-2009 (rozdział IVA), jako swego rodzaju mierników „kontekstowych” osiągania po-
szczególnych celów operacyjnych strategii rozwoju województwa. Przy wyborze wskaź-
ników założono, że podstawowym źródłem danych jest statystyka publiczna. Jedynie w 
kilku przypadkach zaprezentowano dane uzyskane z innych źródeł. Dla kilku celów ope-
racyjnych nie było możliwe uzyskanie wiarygodnych wartości wskaźników, w związku z 
tym zrezygnowano z ich zamieszczenia. Wskazano także główne działania Samorządu 
Województwa prowadzone od 2006 roku, związane z realizacją Strategii (rozdział IVB) 
oraz przedstawiono znaczenie i wpływ funduszy europejskich w jej realizacji (rozdział 
IVC). 

 



9 

II. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wiel-
kopolskiego 
 

1. Przestrzeń 
 

1.1. Środowisko przyrodnicze 
 

Wielkopolska jest obszarem nizinnym, w przeważającej części położonym na wyso-
kości od 60 do 120 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Kobyla Góra (284 m n.p.m.) w 
paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich (południowa część regionu), zaś najniżej położony obszar 
zlokalizowany jest w dolinie Warty u ujścia Noteci (21 m n.p.m. – w północno-zachodniej 
części). Powierzchnia Wielkopolski oraz warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowa-
ne przez dwa zlodowacenia plejstoceńskie, których konsekwencją jest równoleżnikowa 
zmienność pochodzenia rzeźby terenu i jej typu: 

• obszar zlodowacenia bałtyckiego – obejmujący północną i środkową części regionu, 
to tereny nizinne z występowaniem rynien polodowcowych oraz obecnością licznych na-
turalnych zbiorników wodnych Pojezierzy: Pomorskiego, Poznańskiego, Gnieźnieńskiego 
i Leszczyńskiego, 

• obszar zlodowacenia środkowopolskiego – obejmujący południową część regionu, 
ukształtowaną przez wcześniejsze nasunięcia lądolodu i procesy na przedpolu czaszy 
lodowcowej, gdzie występuje mniej urozmaicona, wysoczyznowo-równinna rzeźba oraz 
brak jest jezior. 

 

1.1.1. Wykorzystanie powierzchni województwa 

 

Województwo wielkopolskie to drugi co do wielkości region Polski, położony w za-
chodniej części kraju, zajmujący powierzchnię 29 826 km2, co stanowi 9,5% powierzchni kra-
ju. Znaczną część województwa, 65,4% powierzchni, zajmują użytki rolne, w dalszej kolejno-
ści grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione – 26,4%. Wśród użytków rolnych 
zdecydowaną większość, ponad 80% powierzchni, zajmują grunty orne, następnie łąki 
(10,7% powierzchni użytków rolnych) i pastwiska (4,2%). Grunty zabudowane i zurbanizo-
wane zajmują 5% powierzchni województwa, z czego najwięcej, ponad 51% (2,6% po-
wierzchni województwa), stanowią drogi. Tereny mieszkaniowe zajmują 18,2%, a tereny 
przemysłowe 5,7% powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (odpowiednio 
0,9% i 0,3% powierzchni województwa). 
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Tab. 1.  Kierunki wykorzystania powierzchni województwa 

2004 2009 
Kierunki wykorzystania powierzchni województwa 

[ha] [ha] 
Zmiany 

2009/2004 

Użytki rolne 1 963 288 1 951 979 -0,58% 

 w tym - grunty orne 1 560 681 1 576 441 1,00% 

  - sady 21 278 17 899 -18,88% 

  - łąki trwałe 220 079 208 979 -5,31% 

  - pastwiska trwałe 90 389 82 624 -9,40% 

  - grunty rolne zabudowane 47 839 42 922 -11,46% 

  - grunty pod stawami 3 188 5 441 41,41% 

  - grunty pod rowami 19 834 17 673 -12,23% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 774 210 788 668 1,83% 

  w tym - lasy 764 470 778 863 1,85% 

  - grunty zadrzewione i zakrzewione 9 740 9 805 0,66% 

Grunty pod wodami 42 499 42 053 -1,06% 

  w tym - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 30 471 34 182 10,86% 

  - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 12 028 7 871 -52,81% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 144 553 149 344 3,21% 

  w tym - tereny mieszkaniowe 19 133 27 209 29,68% 

  - tereny przemysłowe 7 069 8 503 16,86% 

  - inne tereny zurbanizowane 7 496 10 744 30,23% 

  - zurbanizowane tereny niezabudowane 7 116 4 157 -71,18% 

  - tereny rekreacji i wypoczynku 7 372 6 950 -6,07% 

  - drogi  79 086 76 361 -3,57% 

  - tereny kolejowe 8 987 8 734 -2,90% 

  - inne tereny komunikacyjne 1 716 1 264 -35,76% 

  - użytki kopalne 6 578 5 422 -21,32% 

Użytki ekologiczne 1 097 2 102 47,81% 

Nieużytki 41 550 36 936 -12,49% 

Tereny różne 15 362 11 567 -32,81% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Ryc. 1.  Zagospodarowanie powierzchni województwa wielkopolskiego w 2009 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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1.1.2. Zasoby kopalin 

 

Do najważniejszych kopalin występujących w Wielkopolsce zaliczyć można kopali-
ny energetyczne: 

• węgiel brunatny – zasoby geologiczne szacuje się na 7 450 mln t, z czego jako zaso-
by przemysłowe blisko 115 tys. t. Węgiel udokumentowano w 32 złożach, z czego więk-
szość zlokalizowana jest w rejonie Konina i Turku. Pozostałe złoża występują w tzw. Ro-
wie Poznańskim (rejon gmin Czempiń, Krzywiń i Gostyń) oraz w rejonie Trzcianki. W 
2010 roku z 7 eksploatowanych złóż wydobyto 13,2 mln t węgla. Wydobycie w 2010 roku 
ze złóż: Pątnów IV stanowiło 5,8%, Drzewce – 5,2%, Adamów – 5,1% i Pątnów III – 4,5% 
wydobycia krajowego. Zaniechanie wydobycia węgla nastąpiło w złożu Pątnów I. Zasoby 
11 złóż zostały rozpoznane szczegółowo, natomiast 13 wstępnie; 

• gaz ziemny – na terenie województwa występują 63 udokumentowane złoża, skon-
centrowane przede wszystkim na obszarze między Wartą, Obrą i Kanałem Mosińskim. 
Zasoby ocenia się na 64 mld m3, z czego blisko 39 mld m3 to zasoby przemysłowe. Z 31 
eksploatowanych złóż wydobyto 2,54 mld m3 gazu ziemnego, co stanowiło ok. 46% wy-
dobycia krajowego. Szczegółowo rozpoznano 11 złóż, natomiast wstępnie 12; 

• ropa naftowa – w województwie udokumentowano 6 złóż, których zasoby wydoby-
walne szacuje się na ponad 7 mln t, z czego dwa największe złoża – Grotów i Lubiaków 
– obejmują również obszar województwa lubuskiego. W złożu Pakosław ponadto zlokali-
zowane zostało nieeksploatowane złoże helu, którego zasoby wynoszą 1 mln m3. 

W ciągu ostatniej dekady na świecie, w tym w Polsce, dzięki rozwinięciu nowocze-
snych technologii, takich jak wiercenia poziome, czy szczelinowanie hydrauliczne, nastąpił 
znaczny wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego: gazu w łup-
kach (shale gas), gazu uwięzionego w izolowanych porach skalnych (tight gas) oraz gazu z 
pokładów węgla (coalbed methane – CBM). Według renomowanych międzynarodowych 
agencji konsultingowych, Polska może posiadać nawet do 3 bln m3 gazu w łupkach o warto-
ści rynkowej przekraczającej dziesiątki miliardów dolarów. Wielkopolska, obok Lubelszczy-
zny, Pomorza czy Mazowsza, wymieniana jest jako obszar najbardziej perspektywiczny pod 
względem występowania gazu z łupków. W przypadku pozytywnych wyników poszukiwań 
oraz ekonomicznego uzasadnienia eksploatacji, proces zagospodarowania nowych złóż 
mógłby się rozpocząć za około 10 lat. 

 

Wielkopolska zasobna jest również w inne kopaliny. Należą do nich przede wszyst-
kim następujące surowce: 

• sól kamienna – w regionie znajdują się 4 złoża, z czego 3, o łącznych zasobach 
11,86 mld t, znajdują się w Kłodawie, natomiast 1 w Wapnie. W 2009 roku wydobycie 
prowadzone było tylko w złożu Kłodawa (część środkowa) i wyniosło 655 tys. t; 

• sól potasowo-magnezowa – została rozpoznana w wysadzie solnym Kłodawa, które-
go zasoby wynoszą ponad 70 mln t; 
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• torfy – w Wielkopolsce zasoby torfu szacuje się na 482 mln m3, eksploatowanych jest 
natomiast 478 ha; 

• wody lecznicze zmineralizowanie i wody termalne – występują na znacznym obsza-
rze centralnej, wschodniej i południowej Wielkopolski, na głębokości 800 m i więcej, 
osiągając temperaturę 30-80°C. Są to wody chlorkowe, chlorkowo-sodowe, bromkowe i 
borowe o różnym stopniu mineralizacji; 

• surowce ilaste – w Wielkopolsce stwierdzono ponad 100 złóż surowców ilastych ce-
ramiki budowlanej o łącznych zasobach geologicznych przekraczających 115 mln m3 
oraz 6 złóż surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego o łącznych zasobach geo-
logicznych 13 mln m3; 

• naturalne kruszywa żwirowo-piaszczyste – w Wielkopolsce znajduje się blisko 900 
udokumentowanych złóż piasków i żwirów o łącznych zasobach geologicznych blisko 
800 mln t. W 2009 roku wydobyto 8,78 mln t; 

• kreda – 16 złóż o zasobach geologicznych 10,1 mln t, w tym zasobów przemysłowych 
1,6 mln t. W Wielkopolsce kredę wydobywano w regionie ze złoża Sypniewo II zlokalizo-
wanego w powiecie złotowskim; 

• piaski formierskie, piaski szklarskie, kreda. 

Województwo wielkopolskie ma największą w skali kraju powierzchnię gruntów 
zdewastowanych i zdegradowanych (9,6 tys. ha w 2010 roku), głównie w wyniku działalności 
górnictwa i kopalnictwa surowców. Największe obszary przeobrażone antropogenicznie wy-
stępują w rejonie eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Konina i Turku. 

 

Konkluzje: 

• potencjalne możliwości eksploatacji nowych złóż kopalin energetycznych, 

• konieczność uwzględniania aspektu ochrony środowiska przy zwiększaniu 
eksploatacji kopalin, 

• rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdewastowanych i zdegradowanych. 

 

1.1.3. Potencjał zasobów odnawialnych wykorzystywanych na ce-
le energetyczne 

 
Energia wiatru 

 

Możliwości wykorzystania energii wiatru jako odnawialnego źródła energii na tere-
nie województwa są zróżnicowane i można je podzielić na 4 obszary: 

• obszar słabych możliwości – część północno-zachodnia regionu, która ma najsłabsze 
uwarunkowania do wykorzystania energii wiatru; 
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• obszar średnich możliwości – północna, północno-wschodnia i południowa część wo-
jewództwa, mająca większe możliwości wykorzystania wiatru w porównaniu do poprzed-
niego obszaru; 

• obszar dobrych możliwości – to obszar centralny i zachodni województwa o korzyst-
nych warunkach do wykorzystania energii wiatru; 

• obszar bardzo dobrych możliwości – wschodnia część regionu, położona na wschód 
od Słupcy z najlepszymi warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej. 

 

Na większości obszaru województwa przeważają wiatry zachodnie. Specjalne pro-
gramy symulacyjne szacują, że na wysokości 100 m n.p.m. średnie prędkości wiatru prze-
kraczają 6,5 m/s. 

W związku z tym, że elektrownie wiatrowe są instalowane na terenach użytkowa-
nych rolniczo, blisko 60% obszaru województwa jest teoretycznie możliwe do wykorzystania 
pod elektrownie. Użytki rolne w Wielkopolsce stanowią około 11% użytków rolnych kraju. W 
związku z tym można teoretycznie przyjąć, że około 11% wszystkich elektrowni wiatrowych 
powinno być zlokalizowanych w Wielkopolsce. Jednak o atrakcyjności regionu obecnie 
świadczy to, że w województwie zlokalizowanych jest blisko 18% wszystkich elektrowni wia-
trowych. 

 
Energia słoneczna 

 

Województwo wielkopolskie jest terenem nizinnym, z niewielkimi wzniesieniami w 
południowej części. W związku z tym zróżnicowanie rocznej sumy promieniowania słonecz-
nego na terenie województwa jest niewielkie i dla większości obszaru wynosi 1 170 
kWh/m2/rok. Nieco mniejsza dostępność energii słonecznej jest w południowej części regio-
nu. Powodem jest występowanie większego zachmurzenia.  

Średnie roczne wartości usłonecznienia wahają się od 1 250 godzin w latach o naj-
większym zachmurzeniu do 2 000 godzin w latach słonecznych. Średnio w ciągu roku wyno-
szą około 1 600 godzin. Promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. W Wielkopolsce największe nasłonecznienie występuje z reguły 
od maja do sierpnia. 

Można stwierdzić, że cały obszar województwa posiada niezbyt korzystne warunki 
solarne, w porównaniu do innych obszarów kraju, w związku z czym udział wykorzystania 
energii słonecznej jest niewielki. 

 
Energia wody 

 

Mimo dobrze rozwiniętej sieci rzecznej województwo wielkopolskie dysponuje nie-
wielkimi zasobami wodnymi. Od lat obserwowany jest niekorzystny bilans wodny – opady i 
spływ jednostkowy są poniżej średniej krajowej. Przeważająca część regionu należy do I i II 
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kategorii największych potrzeb w zakresie małej retencji. Jest to spowodowane m.in. uwa-
runkowaniami klimatycznymi oraz ograniczonymi hydrogeologicznymi możliwościami reten-
cyjnymi. Najmniejsze zasoby wody występują w centralnej i południowo-wschodniej części 
województwa. Największe zasoby wody występują w zlewniach rzek położonych w północnej 
części województwa: Gwdy, Drawy i Łobżonki.  

Rzeki województwa wielkopolskiego mają charakter nizinny. Odznaczają się dużymi 
zróżnicowaniami w wielkości przepływu wód, na co mają wpływ wiosenne roztopy, powodu-
jące wysokie stany wód. Najbardziej ustabilizowane przepływy mają rzeki północnej części 
regionu: Drawa i Gwda. Ze względu na to, że województwo leży na terenie nizinnym, spadki 
rzek są niewielkie. W związku z tym przy budowie elektrowni wodnych potrzebne są dodat-
kowe piętrzenia na ciekach. 

 
Energia geotermalna 

 

Wielkopolskę można zaliczyć do obszarów z perspektywicznymi możliwościami 
rozwoju energii geotermalnej. Obecnie nie ma szczegółowych, w pełni wiarygodnych źródeł 
informacji o stanie wód geotermalnych, w związku z czym ocena ich zasobów określona zo-
stała na podstawie różnych opracowań. Zasoby energii geotermalnej regionu kształtują się 
następująco1: 

• obszar województwa przynależny do okręgu szczecińsko-łódzkiego (środkowa część 
województwa), o powierzchni 17,4 tys. km2 posiada zasoby równe około 731,6 mld m3 
wody; 

• obszar województwa przynależny do okręgu przedsudecko-
północnoświętokrzyskiego (południowa część województwa), o powierzchni 8,7 tys. km2 
posiada zasoby równe około 34,9 mld m3 wody; 

• obszar województwa przynależny do okręgu pomorskiego (północna część woje-
wództwa), o powierzchni 3,6 tys. km2 posiada zasoby równe około 5,8 tys. m3 wody. 

Cały obszar województwa jest regionem o znaczących, możliwych do wykorzysta-
nia zasobach wód geotermalnych. Wody termalne występujące na głębokości 1 000 m p.p.t. 
osiągają temperatury powyżej 40˚C na prawie całym obszarze województwa. Do obszaru, na 
którym temperatura przekracza 45-50˚C, zaliczyć można obszar położony pomiędzy Koni-
nem, Kaliszem i Lesznem. Na głębokości powyżej 2 000 m p.p.t. w północnej części regionu 
temperatury wynoszą 55-70˚C, natomiast na pozostałych Obszarach Wielkopolski osiągają 
powyżej 70˚C (na południowy wschód od Poznania nawet 80˚C). Na głębokości 3 000 m 
p.p.t. temperatury wynoszą powyżej 90˚C, natomiast na obszarze obejmującym Poznań, Ko-
nin i Kalisz temperatury przekraczają 110˚C. Pomiędzy Poznaniem, Koninem i Kaliszem, na 
głębokości 4 000 m p.p.t., występują wody o temperaturze przekraczającej 140˚C. 

 

                                                 
1 Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 – 

Wielkopolska Agencja Zarządzania EnergIą; Poznań 2011r. 
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Energia biomasy i biogazu 

 

W województwie wielkopolskim, tak jak w całej Polsce, biomasa jest podstawowym 
źródłem energii odnawialnej. Według ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199) biomasa to stałe lub ciekłe sub-
stancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z 
produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzające-
go ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w 
szczególności surowce rolnicze. Biogaz natomiast to gaz pozyskiwany z biomasy. 

Najważniejszymi źródłami, z których można pozyskiwać biomasę do celów energe-
tycznych w województwie są: rolnictwo (zarówno produkcja roślinna jak i zwierzęca), leśnic-
two, gospodarka komunalna (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów). 

W rolnictwie na cele energetyczne przeznaczane są odpady z produkcji roślinnej 
(np. słoma), zwierzęcej (np. gnojowica, obornik), przetwórstwa rolno-spożywczego. Prowa-
dzone się również specjalne uprawy roślin na cele energetyczne. 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się największą nadwyżką produkcji 
słomy w kraju, wynoszącą od około 900 tys. t do około 2,7 mln t. W regionie istnieją specjal-
ne plantacje upraw energetycznych, do których zaliczyć można: uprawę miskanturu, wierzby 
oraz topinamburu, którego największe uprawy występują w okolicach odkrywek węgla bru-
natnego kopalni „Konin”. 

Z uwagi na dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą i roślinną województwo posiada 
duży potencjał do rozwoju biogazowni rolniczych, gdzie składnikami do produkcji biogazu 
będą pozostałości zbioru roślin czy odchody zwierzęce. Ponadto biogaz w regionie może być 
produkowany na składowiskach odpadów komunalnych czy w komorach fermentacyjnych 
osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków.  

Pomimo tego, że Wielkopolska plasuje się dopiero na 14. miejscu wśród woje-
wództw pod względem lesistości, to i tak stwarza to korzystne warunki do wykorzystywania 
biomasy leśnej. W regionie w 2009 roku pozyskano 2,8 mln m3 drewna, z czego około 10% 
jako drewno opałowe. Ponadto do celów energetycznych wykorzystywane jest też drewno 
odpadowe z przemysłu drzewnego. 

 

Konkluzje: 

• podstawowym źródłem energii odnawialnej w Wielkopolsce jest biomasa, 

• Wielkopolska dysponuje dobrymi warunkami rozwoju energetyki odnawialnej 
wiatrowej, 

• Istnieją znaczące możliwości rozwoju energii geotermalnej. 
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1.1.4. Gleby 

 

Grunty orne województwa wielkopolskiego, wg danych WIOŚ w Poznaniu z lat 
2000-2004, są glebami średniej oraz niskiej jakości i należą do najsłabszych w kraju. Gleby 
najgorszej jakości (klasy V, VI i VIz) oraz nieprzydatne dla celów rolniczych (klasy VI RZ) 
stanowią 40% areału województwa. Do powiatów, w których udział gleb marginalnych wynosi 
ponad 50% ogólnej powierzchni gruntów ornych, należą: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, 
kępiński, koniński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, turecki i wolsz-
tyński. Brak gruntów ornych zaliczanych do I klasy i znikomy procent gleb II klasy rzutuje na 
ocenę jakości gleb Wielkopolski. 

Najwięcej, i są to wielkości śladowe, gruntów ornych zaliczanych do II klasy posia-
dają powiaty: gnieźnieński i gostyński (3% gruntów ornych tych powiatów to grunty II klasy). 
Po 2% gruntów ornych z tej klasy mają powiaty: kaliski, kościański, średzki, śremski i wrze-
siński, natomiast po 1%: jarociński, kościański, krotoszyński, obornicki, pleszewski i szamo-
tulski. Udział gleb najwyższej jakości, od II do III klasy, w całej Wielkopolsce jedynie w dwóch 
powiatach przekracza 50%. Są to powiaty gostyński i krotoszyński, z udziałem takich gleb 
odpowiednio 68% i 55%. 

Według oceny przydatności rolniczej (dane WIOŚ w Poznaniu z lat 2000-2004) gle-
by województwa wielkopolskiego użytkowane rolniczo są glebami głównie kompleksów żyt-
nich (żytniego bardzo dobrego, dobrego, średniego, słabego). Stanowią one 78% ogólnej 
powierzchni gruntów ornych. Zaledwie 15% gruntów ornych dysponuje glebami kompleksów 
pszennych, pozostałe 7% to gleby kompleksów zbożowo-pastewnych. Tylko 1% gruntów or-
nych województwa stanowią gleby najlepsze, zasobne w składniki pokarmowe, utrzymane w 
bardzo dobrej kulturze, o głębokim poziomie orno-próchnicznym i uregulowanych stosunkach 
powietrzno-wodnych. Takie gleby rozproszone są w 7 powiatach: śremskim (3% po-
wierzchni powiatu), średzkim, kaliskim, gostyńskim (po 2%), kolskim, szamotulskim i mieście 
Kaliszu (po 1%). Nieco gorszych gleb, czyli gleb kompleksu 2, jest w Wielkopolsce 13%. 
Największy ich udział w stosunku do powierzchni powiatu notuje się w powiecie gostyńskim 
(44%). 

Wieloletnie badania wykazały, że 14% przebadanych w Wielkopolsce gleb ma od-
czyn bardzo kwaśny (pH do 4,5), 26% odczyn kwaśny (pH 4,5-5,5), a 33% lekko kwaśny (pH 
5,6-6,5). 15% przebadanych gleb odznacza się odczynem obojętnym, natomiast 12% odczy-
nem zasadowym. Dla 45% przebadanych gleb wskazane, potrzebne, bądź konieczne jest ich 
wapnowanie. Badania wykazały również, że gleby w Wielkopolsce są zasobne w fosfor (je-
dynie 24% gleb to gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu), natomiast średnio za-
sobne w przyswajalny magnez i potas. W ciągu ostatnich 10 lat obserwowana jest systema-
tyczna, powolna poprawa zasobności gleb w te pierwiastki. 

Wskaźnikiem obrazującym w sposób syntetyczny wartość gleb dla produkcji roślin-
nej jest wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowany przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Uwzględnia on czynniki środowi-
ska przyrodniczego, takie jak: jakość i przydatność rolniczą gleb, rzeźbę terenu, warunki 
wodne i mikroklimat. Wartość tego wskaźnika dla Wielkopolski wynosi 64,8 pkt. (11. miejsce 
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wśród województw) i jest niższy od średniej krajowej wynoszącej 66,6 pkt. W województwie 
wielkopolskim poszczególne gminy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem tego wskaźni-
ka – od 42,6 pkt. w gminach Kraszewice i Czajków, do 94,9 pkt. w gminie Pogorzela. 
Wskaźnik waloryzacji osiąga najwyższe wartości – powyżej 80 pkt. – w południowej części 
regionu w strefie Leszno – Kalisz (strefa ta stwarza potencjalnie najlepsze warunki dla po-
trzeb rolnictwa). Najniższe wartości wskaźnika występują w gminach we wschodniej (okolice 
Konina) i południowej (okolice Ostrzeszowa) części regionu. 

W regionie erozją wietrzną potencjalnie zagrożonych jest nieco ponad 8 tys. km2 
gleb użytkowanych rolniczo, z czego znaczna część, blisko 6,3 tys. km2, jest słabo zagrożo-
na. Silnie zagrożone jest 545 km2 powierzchni województwa. Erozją wodną zagrożonych jest 
ponad 5 tys. km2 gruntów rolnych i leśnych, w tym większość w słabym (2,6 tys. km2) oraz 
średnim stopniu (2,3 tys. km2). 

 

1.1.5. Obszary leśne 

 

Powierzchnia gruntów leśnych w 2009 roku w województwie wynosiła 783,79 tys. 
ha, z czego 763,22 tys. ha zajmowały lasy (25,6% powierzchni całkowitej regionu). Najwięk-
sze kompleksy leśne znajdują się w północno-zachodniej części Wielkopolski. Powiatami 
charakteryzującymi się największą lesistością są: czarnkowsko-trzcianecki (50,6% po-
wierzchni powiatu), złotowski (45,8%), międzychodzki (44,5%) i nowotomyski (38%), nato-
miast najmniej zalesione są powiaty: kolski i kościański oraz tereny powiatów grodzkich (Po-
znania, Kalisza, Konina i Leszna). 

 
Tab. 2.  Lesistość w Polsce i Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 28,5 28,6 28,7 28,8 28,9 28,9 29,0 29,1

Wielkopolska 25,3 25,3 25,4 25,5 25,5 25,5 25,6 25,6

pilski 37,6 37,7 38,0 38,1 38,2 38,2 38,2 38,2

poznański 24,1 24,1 24,2 24,3 24,3 24,3 24,2 24,3

kaliski 22,7 22,7 22,8 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9

leszczyński 25,9 25,9 26,0 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1

koniński 15,9 16,0 16,0% 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3

Lesistość w % 
powierzchni 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 12,9 13,5 13,4% 13,4 13,4 13,5 13,7 13,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Lasy publiczne stanowią 89,7% lasów Wielkopolski, z czego 96,7% zarządzanych 
jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (86,8% ogólnej powierzchni 
lasów). Pozostałą powierzchnię, głównie w południowo-wschodniej części województwa, 
zajmują lasy prywatne. Struktura własności lasów, w porównaniu z początkiem funkcjonowa-
nia nowego podziału administracyjnego, zmieniła się w niewielkim stopniu. W porównaniu z 
rokiem 1999 o 0,8 p.proc. wzrósł udział lasów własności prywatnej.  
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Większą część powierzchni leśnej zajmują siedliska borowe (bory) – 33,2% po-
wierzchni lasów – z sosną jako gatunkiem dominującym oraz bory mieszane – 33,0% – w 
skład których wchodzą dodatkowo gatunki liściaste jak dąb i buk. Pozostałymi siedliskami 
występującymi w Wielkopolsce są lasy mieszane – 20,3% powierzchni lasów – gdzie głów-
nym gatunkiem są dąb i sosna, natomiast gatunkami domieszkowymi są m.in.: brzoza bro-
dawkowata, jarząb, lipa, grab oraz lasy – 13% powierzchni lasów – gdzie dominującym ga-
tunkiem jest dąb i buk, z domieszką gatunków takich jak grab, brzoza, lipa, olsza, osika. Pod 
względem gatunkowym zdecydowaną większość powierzchni lasów zajmuje sosna (około 
77% powierzchni lasów), następnie dąb (około 8%), brzoza (około 5%), olsza (około 4%), 
świerk (ponad 1%) oraz inne gatunki drzew jak: buk, grab, osika, topola.  

Podstawę prac zalesieniowych w Polsce formułuje „Krajowy program zwiększania 
lesistości” (KPZL), który został zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów 23 czerw-
ca 1995 roku. W programie tym ustalono, że w latach 2001-2020 w Wielkopolsce zalesio-
nych zostanie 110,7 tys. ha, w tym na gruntach państwowych – 19,6 tys. ha oraz na gruntach 
niepaństwowych 91,1 tys. ha. W latach 2001-2009 (wg danych GUS) w województwie zale-
siono łącznie niespełna 8,75 tys. ha (7,9% założeń KPZL), w tym 2,85 tys. ha gruntów pań-
stwowych i 5,89 tys. ha gruntów niepaństwowych. 

 
Tab. 3.  Zalesienia w Polsce i Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SUMA 
2001-2009

Polska 20 275,0 26 473,7 12 681,7 12 870,8 16 932,4 13 286,8 7 876,1 5 611,6 138 980,5

Wielkopolska 1 438,9 2 320,8 598,0 688,4 561,6 782,6 442,6 329,5 8 747,2

pilski 451,0 590,6 174,4 273,2 294,0 514,3 263,5 133,0 3 064,6

poznański 165,5 231,3 28,9 72,8 52,2 10,1 5,0 29,1 710,9

kaliski 229,3 549,7 33,0 103,6 79,8 68,4 63,7 32,3 1 334,6

leszczyński 279,2 502,1 201,1 115,3 67,6 48,6 43,2 31,9 1 532,3

koniński 313,9 447,1 155,6 118,5 45,5 124,9 65,2 103,0 2 053,8

Wskaźnik 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 0,0 0,0 5,0 5,0 22,5 16,3 2,0 0,2 51,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wpływ na ograniczenie powierzchni zalesień na gruntach prywatnych, poza prze-
znaczaniem ich na cele inne niż leśne, mają zmiany wprowadzane do warunków zalesiania 
gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, wynikające m.in. z przesłanek przyrodniczych, 
czyli ochrony gatunków i siedlisk nieleśnych: 

• usunięcie z zalesień obszarów sieci Natura 2000 (do czasu opracowania planów ich 
ochrony), 

• usunięcie z zalesień trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk), 

• skrócenie przez Komisję Europejską okresu przyznawania premii zalesieniowej z 20 
do 15 lat, 

• konkurencyjność innych działań w PROW - rent strukturalnych, przedsięwzięć rolno-
środowiskowych i ONW. 
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Jeśli chodzi zaś o ograniczenia zalesień na gruntach Skarbu Państwa to wpływ na 
to ma znaczne zmniejszenie od 2005 roku powierzchni gruntów rolnych przekazywanych 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych do zalesienia przez Lasy Państwowe oraz, podobnie 
jak na gruntach prywatnych, zakaz zalesień na obszarach sieci Natura 2000 do czasu opra-
cowania planów ich ochrony. 

W 2009 roku Instytut Badawczy Leśnictwa, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, 
przygotował ekspertyzę „Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2009”. 
Ekspertyza szacuje, że do 2020 roku (licząc od 2001 roku) w Wielkopolsce zalesionych zo-
stanie 3,3 tys. ha gruntów państwowych, z czego większość zalesień zostanie prawdopo-
dobnie przeprowadzona do 2013 roku. Znacznie więcej zalesionych zostanie gruntów nie-
państowych. W zależności od metody badawczej szacuje się, że będzie to 8,2 tys. ha (wery-
fikacja powierzchni zalesień na podstawie dotychczasowej realizacji programu) lub 12,4 tys. 
ha (weryfikacja powierzchni zalesień na podstawie badania ankietowego). 

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działalności człowieka funkcje: 
ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze) i społeczne. Uwzględnienie w gospo-
darce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, często określanych jako pozaproduk-
cyjne, spowodowało wyróżnienie od 1957 roku lasów o charakterze ochronnym. W 2009 ro-
ku łączna powierzchnia lasów ochronnych w Wielkopolsce wyniosła 313 tys. ha, co stanowiło 
41% całkowitej powierzchni leśnej. Powierzchnia lasów ochronnych będących w zarządzie 
Lasów Państwowych wynosiła 306,2 tys. ha. Wśród nich największą powierzchnię zajmowały 
lasy wodochronne – 152,3 tys. ha, w miastach i wokół miast – 72,4 tys. ha, glebochronne – 
37,5 tys. ha oraz w strefie oddziaływania przemysłu – 9,5 tys. ha. Powierzchnia lasów pry-
watnych uznanych za ochronne w 2009 roku szacowana była na 3,8 tys. ha. 

Zasady zagospodarowania, integrujące cele powszechnej ochrony przyrody, 
wzmacniania funkcji środowiskotwórczych lasu, trwałego użytkowania zasobów leśnych, 
ekonomicznej stabilizacji gospodarki leśnej i uspołecznienia zarządzania lasami jako dobrem 
publicznym, doskonalone są w Wielkopolsce przede wszystkim na terenie 2 leśnych kom-
pleksów promocyjnych (LKP):  

• LKP Lasy Rychtalskie – o powierzchni 48 tys. ha, utworzony 1 lipca 1996 roku. Roz-
ciąga się pomiędzy Ostrowem Wlkp., Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem. W skład 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego wchodzą nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny 
Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; 

• LKP Puszcza Notecka – o powierzchni 137 tys. ha (obejmujący swoim zasięgiem 
również województwo lubuskie i zachodniopomorskie), utworzony w 2004 roku. 

Stan zdrowotny lasów województwa wielkopolskiego jest korzystny, lecz niejedno-
rodny na całym obszarze regionu. Analiza przestrzennego rozkładu stref zagrożenia lasów 
przez szkodniki owadzie wykazuje, że drzewostany najbardziej zagrożone znajdują się w 
północnej części województwa, natomiast część południowa odznacza się zagrożeniem 
średnim. Ponadto około 4% powierzchni lasów zagrożona jest przez choroby infekcyjne 
(grzybowe). 

W wyniku monitoringu lasów oceniono, że średnia defoliacja drzew w wieku powy-
żej 20 lat wynosi 18,8%, w tym gatunków liściastych 20,6%, a gatunków iglastych – 18,1%. 
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Zaznaczyć należy, że drzewa w wieku do 60 lat odznaczają się defoliacją niższą o około 
3 p.proc. w stosunku do drzew w wieku powyżej 60 lat, co wskazuje na obniżanie się kondy-
cji monitorowanych gatunków drzew wraz ze wzrostem ich wieku. 

Ogólna kondycja zdrowotna drzewostanów utrzymuje się na wysokim poziomie i 
jest stabilna. Średnia defoliacja drzew w wieku powyżej 20 lat w niewielkim stopniu uległa 
zmniejszeniu w porównaniu do 2007 roku. Zakłada się, że ogólny stan drzewostanów regio-
nu w najbliższych latach nie powinien ulec zmianie. Jednak ze względu na obserwowane 
zmiany klimatyczne należy się spodziewać wzrostu częstotliwości występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak: silne wiatry, ulewne deszcze, silne mrozy, intensywne opady 
śnieżne, lub okresowe susze, powodujących istotne szkody w drzewostanach w skali regio-
nalnej lub lokalnej. Zmiany klimatu, objawiające się wyższymi średnimi temperaturami powie-
trza i dłuższym okresem wegetacyjnym, stwarzają również korzystne warunki do intensyw-
niejszego przyrostu drzewostanów. Może to jednak w konsekwencji doprowadzić do wzrostu 
wrażliwości drzewostanów na zagrożenia biotyczne i abiotyczne. 

Do najważniejszych zagrożeń ekosystemów leśnych Wielkopolski zaliczyć można: 

• pożary leśne – w Wielkopolsce w 2009 roku odnotowano 632 pożary, które objęły 
łączną powierzchnię 200,7 ha. Podstawową przyczyną pożarów jest czynnik ludzki, jak 
np. celowe podpalenie (148 pożarów w 2009 roku) lub nieumyślne zaprószenie ognia 
(365 pożarów); 

• wzrastającą ilość śmieci wywożonych do lasu – ma to miejsce głównie w pobliżu du-
żych aglomeracji miejskich. 

 

Konkluzje: 

• konieczne jest prowadzenie dalszych zalesień, 

• ograniczona różnorodność genetyczna i gatunkowa biocenoz leśnych, 

• potrzeba dalszego dostosowywania składu gatunkowego drzewostanów do 
siedlisk, 

• niewystarczająca retencja wodna lasów uniemożliwiająca przywracanie przesu-
szonych przez melioracje terenów wodno-błotnych, 

• konieczne jest przygotowanie skutecznych procedur interwencyjnych minimali-
zujących skutki oddziaływania zjawisk ekstremalnych. 

 

1.1.6. Różnorodność biologiczna i obszary chronione 

 

Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosyste-
mów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałą utratę różnorodności biolo-
gicznej, poprzez zmiany w siedliskach naturalnych, wywołującą poważne konsekwencje w 
świecie przyrody. Wpływ na to ma m.in. rozrastanie się miast, intensywna produkcja rolna, 
budownictwo, kopalnictwo, nadmierna eksploatacja lasów, rzek, jezior i gleb oraz zanie-
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czyszczenia. W związku z tym, w celu ochrony różnorodności biologicznej, w województwie 
wielkopolskim tworzone są obszary prawnie chronione jak: parki narodowe, krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, czy obszary Natura 2000. Szczególne miejsce w ochronie różnorodności 
biologicznej zajmuje także ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Jej zadaniem jest zapewnie-
nie prawidłowego funkcjonowania zarówno rzadkich i zagrożonych gatunków, jak i tych 
uznawanych obecnie za pospolite. Dla niektórych gatunków wyznacza się specjalne strefy 
ochronne w celu zabezpieczenia ich miejsc rozrodu, a także miejsc regularnego przebywa-
nia. 

Obszary prawnie chronione w 2009 roku zajmowały 948,3 tys. ha, co stanowi 
31,8% całkowitej powierzchni województwa wielkopolskiego. Składają się na nie następujące 
formy ochrony przyrody: 

• 2 parki narodowe – 7,96 tys. ha (0,27% powierzchni województwa): 

o Wielkopolski Park Narodowy o powierzchni 7,58 tys. ha (z otuliną 14,84 tys. ha), 

o fragment Drawieńskiego Parku Narodowego – o powierzchni 378 ha w grani-
cach Wielkopolski; 

• 13 parków krajobrazowych – o łącznej powierzchni na obszarze Wielkopolski 
179,3 tys. ha (6,01% powierzchni województwa): Dolina Baryczy, im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego, Lednicki, Nadwarciański, Sierakowski, Powidzki, Promno, Przemęcki, 
Pszczewski, Puszcza Zielonka, Rogaliński, Żerkowsko-Czeszewski, Nadgoplański Park 
Tysiąclecia; 

• 98 rezerwatów przyrody – 4,1 tys. ha (0,14% powierzchni województwa); 

• 37 obszarów chronionego krajobrazu – 756,3 tys. ha (25,4% powierzchni regionu); 

• 6 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych – 2,2 tys. ha (0,07% powierzchni wojewódz-
twa); 

• 174 użytki ekologiczne – 2,5 tys. ha (0,08% powierzchni Wielkopolski); 

• 2 stanowiska dokumentacyjne – 2,2 ha; 

• 3 734 pomników przyrody. 

W ostatnich latach utworzone zostały nowe obszary chronione, takie jak: 

• Nadgoplański Park Tysiąclecia o powierzchni 3 074,59 ha, utworzony na mocy rozpo-
rządzenia nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 roku. Park powstał w 
miejsce zlikwidowanego (tylko na terenie województwa wielkopolskiego) rezerwatu przy-
rody o tej samej nazwie. Celem jego utworzenia było zachowanie i popularyzacja walo-
rów przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie 
populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki 
przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz ba-
giennych oraz zachowanie naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego; 

• rezerwat krajobrazowy „Bukowy Ostrów” w powiecie międzychodzkim o powierzchni 
77,92 ha (utworzony w 2006 roku); 

• rezerwat krajobrazowy „Wielkopolska dolina Rurzycy” leżący w powiecie złotowskim 
oraz pilskim o powierzchni 896,06 ha (utworzony w 2008 roku); 
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• obszar chronionego krajobrazu „Łąki Annowskie” (utworzony w 2009 roku); 

• obszar chronionego krajobrazu „Rolnicze Krajobrazy Kliny-Mielno” (utworzony w 2009 
roku); 

• obszar chronionego krajobrazu „Dolina Cybiny w Poznaniu” (utworzony w 2008 roku); 

• obszar chronionego krajobrazu „Dolina Cybiny w Nekielce” (utworzony w 2006 roku); 

• kilkadziesiąt nowych użytków ekologicznych. 

Na system krajowych form ochrony przyrody w województwie nakłada się Europej-
ska Sieć Obszarów Natura 2000, będąca jedną z międzynarodowych sieci obszarów chro-
nionych, w obrębie której dotąd wyznaczono: 

• 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 425,5 tys. ha (14,3% 
powierzchni województwa); 

• 62 obszary specjalnej ochrony siedlisk o łącznej powierzchni 238,5 tys. ha (8% po-
wierzchni województwa). 

Ponadto, na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego wyzna-
czono w województwie 67 obszarów ważnych dla ptaków w okresie gniazdowania oraz mi-
gracji. Wyznaczono je niezależnie od istniejących już obszarowych form ochrony przyrody. 

Zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności biologicznej, poza utratą siedlisk, są 
inwazyjne gatunki obce sprowadzone przez człowieka do kraju celowo lub nieświadomie. 
Niektóre z nich pojawiły się w granicach kraju na skutek ekspansji/inwazji wtórnej z obszarów 
sąsiednich, gdzie zostały wcześniej świadomie lub nieświadomie sprowadzone. Stanowią 
one problem, szczególnie na obszarach chronionych, gdzie wypierają rodzime gatunki roślin, 
dla ochrony których te obszary utworzono. Liczba występujących w regionie, jak i w kraju, 
obcych gatunków na obecną chwilę nie jest dokładnie znana. Do inwazyjnych gatunków ob-
cych występujących w regionie zaliczyć można jenota i norkę amerykańską, które zostały 
ujęte w rekomendacji 77 Konwencji Berneńskiej jako gatunki inwazyjne, stanowiące zagro-
żenie różnorodności biologicznej i które powinny być zwalczane, ponadto raka pręgowanego, 
klon jesionolistny czy rubinię akacjową.  

W strukturze sieci ekologicznej województwa, służącej zachowaniu cennych walo-
rów przyrodniczych i różnorodności biologicznej, wyróżnia się obszary węzłowe i korytarze 
ekologiczne, stanowiące szkielet całego systemu. Do obszarów węzłowych zaliczyć można 
wymienione wyżej elementy systemu obszarów chronionych, czyli parki narodowe, parki kra-
jobrazowe, rezerwaty i obszary Natura 2000. Natomiast funkcję korytarzy ekologicznych peł-
nią lub powinny pełnić po rekonstrukcji: 

• korytarze rzeczne o zróżnicowanej randze, a także doliny rzeczne przewidziane do 
budowy przepławek zapobiegających zaburzeniu ciągłości ekologicznej rzek i zapewnia-
jących migracje organizmów w profilu podłużnym rzeki; 

• zieleń przydrożna, nierzadko zabytkowa, stanowiąca antropogeniczne korytarze eko-
logiczne; 

• pierścieniowo-klinowe systemy zieleni miasta Poznania; 
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• korytarze migracji ptaków związane z większymi dolinami rzecznymi (Ner – Warta – 
Obra, Noteć, Barycz); 

• główne korytarze migracji dużych zwierząt lądowych (naziemnych) stanowiące poten-
cjalne drogi wędrówki zwierząt w skali kraju i kontynentu europejskiego; 

• krajowe korytarze migracyjne zapewniające wariantowość dróg migracji oraz umożli-
wiające rozprzestrzenianie i wymianę genetyczną roślin i zwierząt. 

Wśród ważniejszych zwierząt łownych w Wielkopolsce w 2009 roku występowały: 
sarny (85,6 tys. szt.), zające (48,1 tys. szt.), bażanty (39,6 tys. szt.), kuropatwy (24,6 tys. 
szt.), dziki (23,6 tys. szt.), lisy (18,9 tys. szt.), jelenie (15,2 tys. szt.), daniele (5,4 tys. szt.), 
muflony (363 szt.) oraz łosie (84 szt.). Natomiast wśród gatunków chronionych występują-
cych na terenie województwa wielkopolskiego wymienić można bobra (3,8 tys. szt.) oraz wil-
ka (18 szt.). W porównaniu do 1999 roku liczebność ww. gatunków uległa wzrostowi. 

 

Konkluzje: 

• znaczna powierzchnia regionu jest objęta różnymi formami ochrony przyrody, 

• konieczna jest inwentaryzacja i waloryzacja różnorodności biologicznej Wiel-
kopolski, 

• istnieje konieczność opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, 

• występowanie siedlisk przyrodniczych wymagających rewitalizacji, 

• występowanie zagrożenia różnorodności biologicznej regionu, 

• niedrożność części lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych. 

 

1.1.7. Zasoby wodne i jakość wód 

 

Obszar województwa w całości należy do dorzecza Odry. Ponad 26 695 km2, tj. 
około 88% obszaru, odwadniane jest przez system rzeczny Warty. Pozostałe części odwad-
niają systemy rzeczne Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Łączna długość rzek i kanałów 
w Wielkopolsce wynosi blisko 7,1 tys. km, natomiast do głównych rzek regionu należy Warta 
(długość 369 km na obszarze Wielkopolski) i Noteć (190 km w Wielkopolsce). 

Na pojezierzach, głównie w części północnej i środkowej regionu, występują 62 je-
ziora o powierzchni powyżej 100 ha, 58 jezior o powierzchni 51-100 ha i 679 o powierzchni 
do 50 ha. Do gmin, w których jeziora zajmują największą powierzchnię należą: Chrzypsko 
Wielkie, Powidz, Ostrowite, Skulsk, Sieraków, Trzemeszno. W regionie zlokalizowanych jest 
31 sztucznych zbiorników wodnych. Do największych zbiorników sztucznych należą: zbiornik 
Słupca o pojemności całkowitej 6,4 hm3, zbiornik Jastrowie (6,2 hm3), zbiornik Szałe (4,4 
hm3), zbiornik Ptusza (4 hm3) oraz zbiornik Podgaje (3,9 hm3). 
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Znaczna część Wielkopolski jest uboga w wodę. Od lat obserwowany jest nieko-
rzystny bilans wodny – opady i spływ jednostkowy są poniżej średniej krajowej. Najmniejsze 
zasoby wody występują w centralnej i południowo-wschodniej części województwa, w pasie 
terenu od Poznania do Kalisza, obejmującym zlewnie rzeki Prosny, Rgilewki, Kiełbaski, 
Meszny, Powy, Wrześnicy i Czarnej Strugi. Największe zasoby wody występują w zlewniach 
rzek położonych w północnej części województwa: Gwdy, Drawy i Łobżonki. Według Instytu-
tu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obszar zlewni Warty jest najbardziej do-
tkniętym przez suszę terenem w Polsce. Przeważająca część regionu należy do I i II katego-
rii największych potrzeb w zakresie małej retencji. 

W województwie wielkopolskim realizowane były inwestycje związane z małą reten-
cję wodną, czyli z magazynowaniem wody w zbiornikach o pojemności do 5 mln m3, w sta-
wach i oczkach wodnych, w dolinach rzecznych oraz w korytach rzek i rowach melioracyj-
nych wyposażonych w urządzenia piętrzące, a także wody zgromadzonej w glebie i gruncie. 
W regionie w 2009 roku było 6 021 obiektów małej retencji wodnej o pojemności łącznej 
176 086,3 dam3 (1 dam3 = 1 000 m3). Porównując rok 2009 z 2005 wzrosła o 298 liczba 
obiektów, a pojemność uległa zwiększeniu o ponad 50 tys. dam3, ponadto odnotowano 
wzrost liczby zbiorników sztucznych o 103 oraz stawów rybnych o 108. Dzięki temu pojem-
ność zbiorników wodnych wzrosła o ponad 10 tys. dam3. 

W lipcu 2010 roku Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych otrzymała potwierdze-
nie o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu „Zwiększanie możliwości reten-
cyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizin-
nych”, w ramach którego około 30 tys. ha kraju zostanie zabezpieczonych przed powodzią i 
suszą. Dzięki projektowi zwiększą się możliwości retencyjne, a przez to również różnorod-
ność biologiczna ekosystemów leśnych. Z obszaru Wielkopolski w projekcie tym weźmie 
udział większość nadleśnictw (zlokalizowanych na obszarze Wielkopolski lub obejmujących 
swoim zasięgiem również województwo wielkopolskie) Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się średnim w skali kraju zagrożeniem 
powodziowym, wynikającym z sezonowego wysokiego stanu wody niektórych rzek. Dotych-
czas obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczono dla rzek: Warty, Prosny, 
Gwdy i Noteci (w Regionie Wodnym Warty – obszar działalności RZGW w Poznaniu). Szacu-
je się, że obszary te w województwie obejmują 625,1 km2, co stanowi ponad 2% jego po-
wierzchni i są to: 

• dla rzeki Warty obszar 314,0 km2, 

• dla rzeki Prosny obszar 71,3 km2, 

• dla rzeki Noteci obszar 234,2 km2, 

• dla rzeki Gwdy obszar około 5,6 km2. 

Dla pozostałych rzek województwa wyznaczono obszary zalewowe, które obejmują 
obszar 581,5 km2, co stanowi prawie 2% powierzchni województwa. Są to obszary położone 
w zlewniach: Baryczy (m.in. Polska Woda, Młyńska Woda), Warty (m.in. Lutynia, Kanał Mo-
siński), Kościański Kanał Obry w zlewni Kanału Mosińskiego, Ołobok w zlewni rzeki Prosny), 
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Obrzycy (Południowy Kanał Obry). Tym samym tereny zagrożone wystąpieniem wody stulet-
niej wraz z obszarami zalewowymi obejmują łącznie 1 206,6 km2, co stanowi ponad 4% po-
wierzchni województwa wielkopolskiego. 

System ochrony przeciwpowodziowej w regionie tworzy m.in. 765,4 km wałów 
przeciwpowodziowych, około 2 tys. budowli hydrotechnicznych, 31 zbiorników wodnych, po-
ldery przepływowe i kanały ulgi. System ten jest niewystarczający, a poszczególne jego ele-
menty są w niezadowalającym stanie technicznym. 

Zarówno Warta, jak i wody powierzchniowe województwa wielkopolskiego, są pod-
dane dużej presji antropogenicznej. Stan wód powierzchniowych regionu jest wypadkową 
wielu czynników działających zarówno bezpośrednio np. zrzuty ścieków, jak i pośrednio po-
przez użytkowanie terenu i działalność gospodarczą, turystykę oraz rekreację. 

Kilkukrotne zmiany podstaw prawnych prowadzenia monitoringu i oceny jakości 
wód powierzchniowych w ostatnim dziesięcioleciu są przyczyną braku możliwości bezpo-
średniego porównania wyników oceny jakości wód regionu w tym okresie. Jednak dzięki ana-
lizie niektórych wskaźników jakości wód prowadzonej w ostatnich 10 latach zaobserwowano, 
iż jakość wód powierzchniowych regionu ulega powolnej poprawie. Ocena potencjału ekolo-
gicznego wód płynących w 2009 roku wykazała stan umiarkowany na 68 z 84 jednolitych 
części wód (JCW), dla 11 uzyskano stan dobry natomiast dla jednego stan określono jako 
bardzo dobry. Jedynie dla 4 JCW określono słaby potencjał ekologiczny. Jeśli chodzi o po-
tencjał ekologiczny wód stojących, to z 17 przebadanych jezior aż 12 wykazywało umiarko-
wany potencjał, 3 stan bardzo dobry, natomiast jedno stan dobry. Zły stan ekologiczny okre-
ślono tylko dla jednego jeziora. 

Na terenie województwa wyznaczonych jest dziewięć obszarów szczególnie nara-
żonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN), z których odpływ 
azotu do wód należy ograniczyć. Łączna powierzchnia tych obszarów to 2 488,9 km2, co sta-
nowi 8,34% powierzchni województwa. Wyniki monitoringu wód powierzchniowych na obsza-
rach OSN z lat 2004–2009 wskazują na zagrożenie wód zanieczyszczeniem azotanami po-
chodzenia rolniczego w zlewni rzeki Giszka oraz na zanieczyszczenie wód Dąbrówki, Pogo-
ny, Samicy Stęszewskiej, Dopływu z Sokolnik Drzązgowskich, Dopływu spod Węgierskich, 
Strugi Średzkiej, Kopli i Ciemnej. Na pozostałych obszarach nie stwierdzono ani zanieczysz-
czenia, ani zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych związkami azotu pocho-
dzenia rolniczego. 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w województwie wielkopolskim, będące 
podstawą zaopatrzenia ludności regionu w wodę pitną, wynosiły w 2009 roku 1 611,6 hm3. 
Największe zasoby występują w utworach czwartorzędowych (978,6 hm3) i związane są 
przede wszystkim z pradolinami oraz polami sandrowymi. Są one najłatwiej odnawialne, ale 
zarazem najbardziej narażone na zanieczyszczenia antropogeniczne. Wody pochodzące z 
utworów trzeciorzędowych (394,1 hm3) wykorzystywane są w południowo – wschodniej Wiel-
kopolsce, natomiast z osadów kredowych (213,3 hm3) w okolicach Słupcy i Konina. W 2009 
roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził badania jakości 
wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych zagrożonych lub potencjalnie 
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu. W wyniku przeprowadzonych badań wykaza-
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no, że wody o bardzo dobrej jakości nie występują, wody dobrej jakości występują na 10% 
stanowisk, zadowalającą jakość wód stwierdzono na 68% stanowisk, niezadowalającą na 
15% stanowisk, a złą na 7% stanowisk. 

 

Konkluzje: 

• występuje konieczność racjonalizacji gospodarowania zasobami wód po-
wierzchniowych i podziemnych, 

• słaba retencja wodna, 

• zagrożenie głównych zbiorników wód podziemnych zanieczyszczeniami, 

• niewystarczający system ochrony przeciwpowodziowej, 

• zanieczyszczanie wód substancjami pochodzącymi ze spływów powierzchnio-
wych, głównie w wyniku działalności rolniczej, 

• dostrzegalna jest powolna poprawa jakości wód powierzchniowych. 

 

1.1.8. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Na obszarze województwa wielkopolskiego, zarówno do celów komunalnych, jak i 
przemysłowych, wodę pobiera się z ujęć powierzchniowych i podziemnych. Pobór wody na 
potrzeby gospodarki i ludności w 2009 roku wyniósł 1 869,9 hm3. Zużycie wody wyniosło 
1 823,4 hm3, z czego zdecydowaną większość wody (85,3% - 1 555,7 hm3) zużyto na po-
trzeby przemysłu, natomiast na potrzeby gospodarki komunalnej zużyto 156 hm3 (8,6%), a 
do nawadniania w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych 
111,7 hm3 (6,1%). W porównaniu do 1999 roku zużycie wody uległo zmniejszeniu o około 
10% i związane było ze zmniejszeniem zużycia na potrzeby przemysłu oraz eksploatację 
sieci wodociągowej. Zmniejszenie wynikło ze zmian w produkcji przemysłowej, zamykania 
obiegów wodnych, urealnienia opłat za pobór wody i stawek eksploatacyjnych w gospodarce 
komunalnej oraz wprowadzania liczników wody dla indywidualnych odbiorców. Zaobserwo-
wano wzrost zużycia wody na cele rolnictwa i leśnictwa (o około 11%).  

Największe ilości wody (głównie wody powierzchniowe) zużyło miasto Konin. W 
2009 roku zużyto tu 1 524,3 hm3, z czego 99,8% na potrzeby przemysłu. Stanowiło to około 
97,8% wody pobieranej na potrzeby przemysłu w całej Wielkopolsce. Woda ta w większości 
wykorzystywana jest przy pomocy urządzeń hydrotechnicznych, zlokalizowanych w górnym 
odcinku Kanału Warta-Gopło, dla specyficznego systemu chłodzenia Elektrowni Pątnów i 
Konin, polegającego na włączeniu do obiegu naturalnych zasobów wodnych ciągu Jezior 
Ślesińskich. Taka sytuacja powoduje, że w województwie wielkopolskim znaczną większość 
ogólnego zapotrzebowania na wodę pokrywają wody powierzchniowe. 

Jedynie 0,7% wody zużywanej na cele produkcyjne w zakładach ujęte jest w za-
mknięty obieg wody. W województwie 40% zakładów zużywających wodę do produkcji wy-
posażonych jest w obiegi zamknięte, z czego ponad 60% zakładów (55 zakładów) w obieg 
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zamknięty ma ujęte poniżej 10% zużywanej wody, natomiast 25% zakładów (21 zakładów) w 
obieg zamknięty ma ujęte od 10% do 50% zużywanej wody. Jedynie 5 zakładów charaktery-
zuje się obiegiem zamkniętym wykorzystującym powyżej 90% zużywanej wody2. 

Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaopatrzenie lud-
ności w wodę do picia. Niewielka ilość wód podziemnych wykorzystywana jest na cele pro-
dukcyjne w takich gałęziach przemysłu, w których do procesów technologicznych wymagana 
jest wysokiej jakości woda, np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.  

W 2009 roku z terenu województwa wielkopolskiego odprowadzono do wód po-
wierzchniowych lub do ziemi 1 709,4 hm3 ścieków, z czego 1 601,5 hm3 pochodziło bezpo-
średnio z zakładów (w tym 1 518,1 hm3 to wody chłodnicze – umownie czyste), natomiast 
107,8 hm3 odprowadzono siecią kanalizacyjną. Ze 191,3 hm3 ścieków komunalnych i prze-
mysłowych wymagających oczyszczenia oczyszczono 97,3%. Tylko 47,7% ścieków (komu-
nalnych i przemysłowych) oczyszczonych zostało z podwyższonym usuwaniem biogenów, 
41,6% oczyszczono mechanicznie, 10,5% biologicznie, a 0,2% chemicznie. W odniesieniu 
do 1999 roku ilość ścieków wymagających oczyszczenia spadła o około 20%. Ponadto 
oczyszczanie ścieków uległo zdecydowanej poprawie. Wzrósł udział ogólnie oczyszczanych 
ścieków przemysłowych i komunalnych (o 4,1 p.proc.), a ponadto odnotowano duży spadek 
liczby ścieków oczyszczanych mechanicznie (o 33,5 p.proc.), przy wzroście oczyszczanych 
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów (wzrost o 36,4 p.proc.). 

 
Tab. 4.  Sieć wodociągowa w Polsce i Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 71,9 74,3 76,5 78,5 80,4 82,2 84,0 85,5

Wielkopolska 87,9 90,0 91,1 92,3 93,1 94,4 94,5 96,1

pilski 49,9 51,9 52,8 54,6 55,1 56,4 57,3 58,1

poznański 88,6 89,8 91,4 93,7 95,9 98,3 100,9 102,0

kaliski 110,6 111,8 113,4 114,0 114,8 115,7 115,7 116,5

leszczyński 66,5 69,8 69,7 70,0 71,3 73,2 72,9 74,9

koniński 116,8 118,6 119,7 120,9 120,1 120,6 118,1 121,1

Sieć rozdzielcza 
wodociągowa ogó-
łem na 100 km2 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 295,9 319,9 326,8 332,1 336,0 337,9 338,7 341,1

Polska 84,8 85,1 85,5 86,1 86,4 86,7 87,0 87,2

Wielkopolska 91,2 91,3 91,5 91,7 91,9 92,0 92,3 92,4

pilski 88,8 89,2 89,5 89,6 89,7 89,8 89,9 90,1

poznański 89,5 89,7 90,0 90,4 90,6 91,0 91,9 92,0

kaliski 90,8 90,9 91,0 91,3 91,4 91,5 91,6 91,7

leszczyński 90,3 90,5 90,6 90,9 91,0 91,2 91,2 91,4

koniński 91,3 91,5 91,6 91,9 92,0 92,2 92,4 92,5

Korzystający z sie-
ci wodociągowej w 
% ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 95,4 95,4 95,4 95,4 96,1 96,1 96,3 96,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

                                                 
2 Z uwagi na to, że część zakładów pobierających wodę i odprowadzających ścieki nie posiadała urządzeń pomiarowych, 

bądź też nie dokonywała pomiarów z wystarczającą częstotliwością, dane pochodzące z tych zakładów były ustalane pośrednio, 
na podstawie wydajności pomp, ilości wody zużytej na jednostkę produkcji itp., a zatem częściowo szacunkowo. 
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W 2009 roku z sieci wodociągowej korzystało 92,4% ludności Wielkopolski. Jednak, 
pomimo systematycznego wzrostu, nadal mało mieszkańców regionu ma możliwość korzy-
stania z sieci kanalizacyjnej (60,4%). Obecnie 105 miast obsługiwanych jest przez sieć kana-
lizacyjną, która obsługuje 86,1% ich mieszkańców. Znaczne różnice w dostępie do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej widoczne są na wsi, gdzie z sieci tych korzysta odpowiednio 87% 
i 27,6% ludności. W miastach różnica ta jest zdecydowanie mniejsza i wynosi odpowiednio 
96,6% i 86,1%. 

 
Tab. 5.  Sieć kanalizacyjna w Polsce i Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 19,5 22,0 23,6 25,6 27,1 28,6 30,3 32,0

Wielkopolska 17,5 20,7 23,0 25,4 26,6 27,8 28,6 30,3

pilski 12,2 14,9 16,4 17,8 18,2 19,3 19,9 20,7

poznański 18,1 21,3 26,7 29,8 32,4 34,9 36,3 40,5

kaliski 17,0 21,7 24,6 27,7 28,7 30,1 30,9 32,0

leszczyński 14,5 17,4 18,5 21,4 22,6 22,9 23,2 24,9

koniński 16,6 18,0 19,2 21,3 22,1 23,0 24,0 25,1

Sieć rozdzielcza 
kanalizacyjna ogó-
łem na 100 km2 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 242,8 271,6 272,5 275,3 278,9 281,9 282,7 285,0

Polska 56,7 57,4 58,3 59,2 59,8 60,3 61,0 61,5

Wielkopolska 54,7 55,5 56,6 58,0 58,6 59,2 59,7 60,4

pilski 57,7 59,3 60,4 61,6 61,8 62,4 63,0 63,2

poznański 46,6 47,6 49,6 51,0 52,4 53,7 55,0 56,4

kaliski 45,4 46,3 48,4 49,8 50,9 51,6 52,0 53,1

leszczyński 44,2 45,2 46,2 48,7 49,2 50,1 50,6 51,6

koniński 46,5 47,3 48,2 50,1 50,7 51,1 51,5 51,9

Korzystający z sieci 
kanalizacyjnej w % 
ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 89,5 89,5 89,5 89,6 89,6 89,7 89,9 90,2

Polska 56,7 58,2 59,0 60,2 61,4 62,2 63,1 64,2

Wielkopolska 56,6 58,3 59,1 59,8 61,1 61,8 63,9 62,4

pilski 46,5 48,0 51,5 49,4 51,1 52,1 51,9 52,9

poznański 48,1 48,9 50,6 52,1 53,6 53,9 55,7 56,3

kaliski 45,1 46,7 48,0 49,4 51,1 51,6 55,2 54,6

leszczyński 58,2 60,5 62,5 63,7 64,8 65,2 65,8 66,4

koniński 44,7 48,4 50,9 52,7 54,4 55,6 59,1 57,6

Ludność obsługi-
wana przez 
oczyszczalnie 
ścieków w % lud-
ności ogółem 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 98,3 99,5 93,5 94,5 95,1 96,1 99,9 91,1

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku w regionie funkcjonowało łącznie 313 oczyszczalni ścieków komunal-
nych, w tym 96 na obszarach miejskich, a 217 obsługiwało wsie. Łączna przepustowość tych 
oczyszczalni wyniosła około 680 tys. m3/dobę. Z oczyszczalni ścieków w całym wojewódz-
twie korzystało prawie 2,13 mln osób, tj. 62,4% ludności regionu. W miastach z oczyszczalni 
korzystało 88,8% ludności, natomiast na wsi tylko 28,7% ludności. Ponadto w województwie 
funkcjonowało 113 oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz 57 podczyszczalni ścieków 
przemysłowych. 

 



29 

Konkluzje: 

• niska efektywność zainstalowanych zamkniętych obiegów wody w większości 
zakładów przemysłowych, 

• dysproporcje w dostępie mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
szczególnie na obszarach wiejskich, 

• wskazane jest zwiększenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, 

• niewystarczający stopień oczyszczania ścieków. 

 

1.1.9. Jakość powietrza 

 

W 2009 roku emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych 
wyniosła 17 600,3 tys. t, z czego 4,7 tys. t stanowiły zanieczyszczenia pyłowe, natomiast 
resztę – tj. aż 17 595,6 tys t – zanieczyszczenia gazowe. Wśród tej drugiej grupy zanie-
czyszczeń najwięcej wyemitowano dwutlenku węgla – 17 516,8 tys. t, następnie 31,4 tys. t 
dwutlenku siarki, 24,7 tys. t tlenku azotu, a także 7,6 tys. t tlenku węgla. Emitowane były one 
głównie z sektorów: energetycznego, przemysłowego oraz górnictwa i kopalnictwa. Więk-
szość zanieczyszczeń powietrza, zarówno pyłowych, jak i gazowych, pochodziła z zakładów 
zlokalizowanych na terenie dużych miast – Konina, Kalisza, Poznania, Piły i Leszna. Analizu-
jąc pod względem przestrzennym wielkości emisji zarówno zanieczyszczeń gazowych, jak i 
pyłowych zdecydowanie wyróżniał się podregion koniński z emisją gazowych zanieczysz-
czeń na poziomie 14 159,5 tys. t i pyłowych na poziomie 2,24 tys. t, czego główną przyczyną 
jest obecność na jego obszarze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. 

 
Tab. 6.  Gazowe zanieczyszczenia powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 47,01% 49,14% 48,97% 49,49% 49,66% 50,46% 54,95% 57,31%

Wielkopolska 6,40% 7,10% 7,83% 9,87% 7,47% 6,53% 28,76% 64,19%

pilski 0,92% 0,88% 1,11% 1,05% 1,99% 44,94% 1,71% 30,34%

poznański 1,89% 1,30% 1,54% 1,31% 0,19% 6,98% 14,80% 11,16%

kaliski 0,00% 0,00% 0,12% 0,22% 2,65% 2,31% 2,31% 1,67%

leszczyński 8,27% 6,77% 6,63% 7,95% 7,40% 7,51% 7,45% 5,44%

koniński 4,84% 6,26% 6,20% 7,38% 6,12% 4,44% 31,98% 75,15%

Procent zanie-
czyszczeń gazo-
wych (bez CO2) za-
trzymanych lub 
zneutralizowanych 
w urządzeniach do 
redukcji 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 28,26% 27,12% 32,21% 38,55% 29,83% 24,12% 27,75% 27,59%

Polska 208 948,4 221 320,8 213 613,8 213 706,2 223 353,91 223 269,45 216 319,02 203 125,63

Wielkopolska 17 305,5 18 144,1 17 290,3 16 987,3 17 975,63 18 294,22 18 264,67 17 595,58

pilski 361,3 460,6 480,8 510,2 503,06 506,62 532,75 472,72

poznański 138,1 139,1 155,3 157,2 247,77 294,15 331,57 319,92

kaliski 424,3 444,2 416,7 411,8 419,66 398,10 354,80 345,39

leszczyński 331,0 354,1 357,3 433,8 419,97 465,16 445,12 437,47

koniński 14 167,4 14 917,0 13 966,5 13 494,3 14 518,87 14 932,16 14 921,19 14 159,50

Emisja gazowych 
zanieczyszczeń 
powietrza w tys. t 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 1 883,4 1 829,2 1 913,9 1 980,1 1 866,30 1 698,04 1 679,24 1 860,58
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Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 207 033,80 219 374,08 211 593,57 211 698,92 221 250,17 221 216,58 214 533,65 201 534,92

Wielkopolska 17 124,64 17 948,57 17 100,80 16 795,65 17 752,28 18 076,49 18 104,52 17 516,80

pilski 357,49 456,78 476,84 506,02 499,32 503,35 528,61 469,77

poznański 136,92 137,77 153,83 155,80 244,63 291,38 329,04 317,76

kaliski 413,15 428,92 401,33 396,04 405,83 384,03 342,10 328,83

leszczyński 327,83 350,62 353,85 430,19 416,02 461,00 441,24 433,79

koniński 14 016,94 14 755,76 13 812,95 13 340,85 14 332,16 14 748,59 14 793,81 14 114,56

Emisja CO2 w tys. t 
P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 1 872,32 1 818,73 1 902,01 1 966,75 1 854,32 1 688,14 1 669,73 1 852,10

Polska 926,40 888,26 867,20 855,49 896,29 828,18 603,60 472,57

Wielkopolska 134,69 142,91 135,48 138,35 167,89 164,46 110,58 31,37

pilski 1,10 1,24 1,31 1,58 1,41 1,20 1,15 0,93

poznański 0,51 0,59 0,76 0,68 0,69 0,63 0,70 0,68

kaliski 1,74 1,78 1,70 1,67 1,66 1,46 1,25 1,20

leszczyński 0,80 0,91 0,76 0,95 0,91 1,03 1,22 1,22

koniński 123,15 131,62 123,58 125,44 156,43 154,99 102,02 23,12

Emisja SO2 w tys. t 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 7,40 6,76 7,38 8,04 6,80 5,15 4,24 4,21

Polska 344,50 350,82 349,23 351,11 361,60 360,63 331,07 322,99

Wielkopolska 27,37 29,31 28,28 27,95 30,17 29,41 27,32 24,68

pilski 0,60 0,81 0,81 0,88 0,81 0,83 1,46 1,11

poznański 0,26 0,24 0,27 0,26 0,32 0,37 0,40 0,39

kaliski 0,74 0,78 0,72 0,75 0,70 0,65 0,63 0,64

leszczyński 1,36 1,44 1,62 1,67 1,94 1,94 1,50 1,33

koniński 21,30 22,97 21,10 20,02 22,14 22,08 19,49 17,93

Emisja NO2 w tys. t 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 3,11 3,07 3,75 4,38 4,26 3,54 3,85 3,28

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 

Tab. 7.  Pyłowe zanieczyszczenia powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 99,17% 99,24% 99,34% 99,39% 99,48% 99,53% 99,60% 99,66%

Wielkopolska 99,08% 99,04% 99,16% 99,19% 99,21% 99,43% 99,39% 99,61%

pilski 92,20% 92,95% 92,28% 92,31% 95,42% 96,33% 96,96% 98,24%

poznański 89,07% 88,93% 86,99% 89,79% 93,12% 94,84% 95,28% 95,43%

kaliski 81,10% 80,24% 80,58% 83,66% 79,40% 79,70% 83,47% 85,75%

leszczyński 85,27% 84,05% 83,60% 84,64% 86,23% 88,84% 91,50% 93,17%

koniński 99,39% 99,35% 99,49% 99,51% 99,40% 99,65% 99,68% 99,79%

Procent zanie-
czyszczeń pyło-
wych zatrzyma-
nych lub zneu-
tralizowanych w 
urządzeniach do 
redukcji P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 99,45% 99,34% 99,40% 99,39% 99,41% 99,39% 84,27% 99,65%

Polska 140,3 134,7 123,2 110,5 102,50 94,82 76,75 61,70

Wielkopolska 10,9 12,4 10,3 9,7 10,27 7,02 6,59 4,72

pilski 1,2 1,4 1,4 1,4 0,79 0,66 0,59 0,42

poznański 0,6 0,6 0,7 0,5 0,40 0,32 0,29 0,26

kaliski 1,4 1,5 1,3 1,2 0,87 0,84 0,87 0,79

leszczyński 0,8 0,8 0,7 0,7 0,68 0,63 0,60 0,53

koniński 6,1 7,1 5,3 5,0 6,75 3,73 3,33 2,24

Emisja pyłowych 
zanieczyszczeń 
powietrza w tys. 
t 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 0,9 1,0 0,9 0,9 0,78 0,85 0,92 0,50

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również tzw. emisja niska, pochodząca z 
lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej 
węglem o gorszych parametrach, którego spalanie skutkuje wzrostem stężeń zanieczysz-
czeń, przede wszystkim pyłu zawieszonego i dwutlenku siarki. Źródłami emisji niskiej, w for-
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mie zapylenia, są również kopalnie odkrywkowe, składowiska odpadów oraz niektóre wielkie 
zakłady przemysłowe (np. przeładunkowe). 

W ostatnich latach w całym województwie obserwuje się regularny spadek wielkości 
emisji zanieczyszczeń pyłowych. W 2009 roku zatrzymano i zneutralizowano w urządzeniach 
oczyszczających 99,6% pyłów. Zjawisko to spowodowane jest m.in. wzrostem ilości zanie-
czyszczeń pyłowych zatrzymywanych w urządzeniach odpylających, wprowadzaniem no-
wych technologii oraz zmianą nośnika energii i likwidacją starych kotłowni lokalnych. Nato-
miast emisja zanieczyszczeń gazowych od kilku lat utrzymuje się na dość dużym poziomie, 
na co decydujący wpływ ma emisja CO2 (17 516,8 tys. t). Poziom zatrzymywania zanie-
czyszczeń gazowych (bez CO2) w urządzeniach oczyszczających wynosi 64%. 

W ostatnim roku zanotowano znaczne zwiększenie ilości zanieczyszczeń gazowych 
(bez CO2) zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji w podregionie 
konińskim. Ma to związek z inwestycjami przeprowadzonymi w Zespole Elektrowni Pątnów-
Adamów-Konin, o łącznej mocy zainstalowanej – 2 734 MW, będącym drugim co do wielko-
ści krajowym producentem energii elektrycznej. W celu ograniczenia ilości emitowanych za-
nieczyszczeń do powietrza zamontowano w Elektrowni Pątnów I dwie instalacje odsiarczania 
spalin oraz oddano do użytkowania blok energetyczny Pątnów II o mocy 464 MW, wyposa-
żony w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery, m.in. w instalację mokrego odsiar-
czania spalin, instalację obniżenia emisji związków azotu. 

Elektrownia Pątnów w 2005 roku otrzymała rozszerzenie posiadanej koncesji o 
możliwość współspalania biomasy, a tym samym zgodę na rozpoczęcie produkcji „zielonej 
energii”. W następnym roku Elektrownia Pątnów uzyskała również pozwolenie zintegrowane 
na produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast w Elektrowni Adamów od października 
2006 roku spalana jest biomasa w postaci trocin drzewnych. 

 
Ryc. 2.  Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 3.  Emisja CO2, SO2 i NOx z zakładów szczególnie uciążliwych w Wielkopolsce 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W Wielkopolsce występuje również znaczna emisja komunikacyjna oraz z ogrze-
wania budynków indywidualnych. W wyniku spalania paliw do atmosfery dostają się zanie-
czyszczenia gazowe, pyły oraz sadza. Szacuje się, że na terenie dużych miast udział emisji 
komunikacyjnej w całkowitej emisji tlenku węgla wynosi około 80%, natomiast tlenków azotu 
około 50%. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opracował ocenę jakości 
powietrza za rok 2009. Wykonana ona została dla województwa z podziałem na strefy oraz z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze 
względu na ochronę roślin. 

Obserwując zmiany depozycji zanieczyszczeń w opadach można zauważyć, że do 
2003 roku obserwowano tendencję zmniejszania się ich zawartości. Np. zawartość siarcza-
nów od roku 1997 zmniejszyła się pięciokrotnie, a zawartość związków ołowiu dwukrotnie. 
Od roku 2003 nastąpiła stabilizacja zawartości zanieczyszczeń w opadach i z niewielkimi od-
chyleniami utrzymuje się na stałym poziomie do roku 2009 włącznie. 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 
24-godzinnych. Nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. Stężenia pyłu wykazują wy-
raźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimnego (grzewczego). 
Powodem przekroczeń jest niska emisja z sektora komunalnego oraz emisja ze źródeł linio-
wych. 
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Konkluzje: 

• spadek emisji zanieczyszczeń gazowych, 

• znaczny wzrost stopnia zatrzymywania zanieczyszczeń gazowych w urządze-
niach oczyszczających, 

• wysoka emisja komunikacyjna, szczególnie na obszarach dużych miast, 

• nikłe wykorzystanie zasobów energii odnawialnej. 

 

1.1.10. Gospodarka odpadami 

 

W 2009 roku eksploatowano w Wielkopolsce 94 składowiska odpadów, z których w 
trakcie roku zaprzestano składowania odpadów na 12 z nich. Pozostałe eksploatowane 
obiekty to: 

• 2 składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowane w Koninie, 

• 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie przyjmowały 
odpadów komunalnych, 

• 74 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmują odpady ko-
munalne. 

W ostatnich latach duże zagrożenie dla środowiska regionu stanowiły mogilniki, bę-
dące specyficznymi rodzajami składowisk niebezpiecznych, gdzie gromadzono głównie prze-
terminowane środki ochrony roślin i inne odpady pestycydowe. Na terenie województwa zlo-
kalizowanych było 27 mogilników, których likwidacja zakończyła się w 2009 roku.  

Pozostał jeszcze jeden obiekt, nieobjęty programem likwidacji mogilników, ze 
względu na inny rodzaj zdeponowanych odpadów. Jest to mogilnik zakładowy należący do 
Philips Lighting Poland S.A. Piła, zlokalizowany na składowisku odpadów w gminie Szydło-
wo. Znajduje się tam 605 t stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią i 265 t osadów poneutra-
lizacyjnych. 

Innym gorącym punktem na terenie województwa było składowisko ługów pokrysta-
licznych w Luboniu. Składowisko to, zlokalizowane w powiecie poznańskim na terenie Zakła-
dów Chemicznych Luboń S.A., wykonane zostało w zagłębieniu terenu o powierzchni 1,4 ha, 
na piaszczystych nieużytkach, w formie zbiornika z obwałowaniem o wysokości 4 m, bez 
uszczelnienia podłoża. Likwidację tego składowiska zakończono w 2007 roku.  

Według danych GUS w województwie wielkopolskim w 2009 roku wytworzonych 
zostało łącznie 6 758,5 tys. t odpadów, z czego 5 675,5 tys. t to odpady pochodzące z dzia-
łalności gospodarczej, natomiast około 1 083 tys. t stanowiły odpady komunalne. Z informacji 
GUS wynika, że na składowiska trafiło 93,8% odpadów komunalnych. Ponadto szacuje się, 
że w sposób niekontrolowany do środowiska trafia około 10% masy wytworzonych odpadów 
komunalnych, a więc w przypadku Wielkopolski może to być ponad 100 tys. t odpadów. W 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2009 roku w województwie zebrano średnio 264 kg 
odpadów komunalnych. 
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Ryc. 4.  Ilość zebranych odpadów komunalnych zmieszanych na jednego mieszkańca w ciągu 2009r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Tab. 8.  Odpady wytworzone, składowane i poddane odzyskowi wg podregionów 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 117 894,2 120 551,4 124 029,5 124 602,1 123 463,4 124 414,1 114 938,2 111 060,2

Wielkopolska 4 023,9 3 731,8 4 304,1 5 196,3 4 363,9 4 851,6 4 985,4 5 675,5

pilski 100,6 114,5 122,7 152,7 159,5 149,7 181,2 176,1

poznański 410,9 282,8 359,1 589,4 647,9 726,7 678,5 698,6

kaliski 395,1 227,0 164,0 219,3 246,4 246,4 270,4 265,4

leszczyński 620,3 701,6 675,2 811,8 825,1 1 161,1 1 149,5 1 131,4

koniński 1 934,4 2 053,3 2 530,2 3 037,6 2 095,7 2 086,1 2 254,0 2 718,9

Odpady (z wyłą-
czeniem odpa-
dów komunal-
nych) wytworzo-
ne w ciągu roku 
w tys. t 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 562,6 352,6 452,9 385,5 389,3 481,6 451,8 685,1

Polska 14,5 13,3 13,8 13,4 15,2 15,6 17,7 19,2

Wielkopolska 30,2 36,6 29,7 24,5 32,5 28,0 23,4 22,7

pilski 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

poznański 1,7 15,3 11,8 5,8 7,2 1,5 1,5 0,8

kaliski 1,9 2,2 3,0 3,2 0,9 1,7 1,2 0,4

leszczyński 0,6 0,6 1,3 1,8 1,1 1,0 0,5 0,4

koniński 61,4 63,6 47,8 39,8 64,4 61,6 50,6 45,3

Odpady (z wyłą-
czeniem odpa-
dów komunal-
nych) składowa-
ne w % wytwo-
rzonych  

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 1,4 2,1 2,3 2,4 1,9 10,1 1,7 6,6

Polska 79,0 79,1 78,5 79,3 76,8 76,4 74,9 73,4

Wielkopolska 64,8 58,6 64,9 70,5 61,2 63,3 58,8 60,8

pilski 85,5 87,8 87,4 87,4 70,5 65,1 86,8 92,8

poznański 98,0 84,3 87,0 93,5 88,7 88,8 87,7 91,6

kaliski 81,7 85,1 72,7 79,0 81,1 76,8 77,8 84,5

leszczyński 89,1 89,1 87,3 86,2 89,8 87,1 90,6 85,8

koniński 38,2 33,9 48,9 57,4 32,2 33,6 24,4 31,0

Odpady (z wyłą-
czeniem odpa-
dów komunal-
nych) poddane 
odzyskowi w % 
wytworzonych 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 90,0 94,5 95,0 94,0 94,5 88,1 82,9 89,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Zadania mające na celu ograniczanie ilości odpadów trafiających na wysypiska re-
alizują sortownie, kompostownie i spalarnie odpadów. W Wielkopolsce w 2009 roku zlokali-
zowanych było 18 zakładów posiadających sortownię odpadów komunalnych i odpadów z 
selektywnej zbiórki, 12 kompostowni i 6 spalarni (3 to spalarnie odpadów niebezpiecznych – 
w Pile, Poznaniu i Koninie; 3 posiadają instalacje współspalające i należą do Zespołu Elek-
trowni Pątnów-Adamów-Konin). 

W Wielkopolsce powstają również duże ilości osadów ściekowych. W 2009 roku 
powstało łącznie 91,1 tys. t tych odpadów, z czego 67,9 tys. t pochodziło z oczyszczalni ko-
munalnych, natomiast 23,2 tys. t z oczyszczalni przemysłowych. Stanowią one poważne za-
grożenie dla środowiska ze względu na swój skład chemiczny, głównie dużą zawartość me-
tali ciężkich. Większość osadów wykorzystana została do rekultywacji terenów, a następnie 
w rolnictwie (pod uprawy oraz produkcję kompostu). 5,9% wytworzonych osadów składowa-
no, natomiast tylko 0,8% osadów poddano przekształceniom termicznym. 

W 2003 roku uchwalony został przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XIII / 170). W trakcie 
obowiązywania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku dokonano ak-
tualizacji Planu w wyniku czego dnia 31 marca 2008 roku Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-
2011 z perspektywą na lata 2012-2019 (Uchwała Nr XXII/284/08). Gospodarka odpadami w 
województwie opierać się będzie docelowo na wskazanych w WPGO zakładach zagospoda-
rowania odpadów (ZZO): 

• CZO Piotrowo, 

• ZUO Clean City, 

• ZUO Piła, 

• ZUOK Orli Staw, 

• ZZO Gniezno, 

• ZZO Jarocin, 

• ZZO Kępno, 

• ZZO Konin, 

• ZZO Koźmin – Ostrów Wlkp., 

• ZZO Nowe Toniszewo –Kopaszyn, 

• ZZO Poznań, 

• ZZO Trzebania. 

Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane 
będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących. 
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Konkluzje: 

• niekontrolowane (nielegalne) wprowadzanie odpadów komunalnych do środo-
wiska, 

• niski stopień segregacji i przetwarzania odpadów, 

• problem utylizacji odpadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków. 

 

1.1.11. Klimat akustyczny 

 

Hałas jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiska, szczególnie środowi-
ska życia człowieka. Głównym źródłem emisji hałasu w środowisku są przede wszystkim 
środki transportu, a także różnego rodzaju maszyny i urządzenia. Ze względu na postępują-
cą urbanizację oraz stałą rozbudowę sieci dróg i lotnisk, zapewnienie właściwych warunków 
akustycznych staje się zadaniem priorytetowym i równocześnie coraz bardziej skomplikowa-
nym. Problem nadmiernego hałasu dotyczy głównie mieszkańców wielkich aglomeracji oraz 
obszarów w ciągach głównych tras komunikacji drogowej. Bywa także często uciążliwy dla 
mieszkańców mniejszych miejscowości. Największy wpływ na klimat akustyczny wywiera ha-
łas komunikacyjny, w szczególności drogowy. 

W województwie wielkopolskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie dróg, linii i lotnisk, których eksploatacja może powodo-
wać negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wyma-
gane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych 
tymi (Dz. U. z 2007r., Nr 1, poz. 8), wyznaczono obiekty, których eksploatacja może powo-
dować ujemne skutki akustyczne. Zaliczono do nich odcinki dróg, po których przejeżdża po-
nad 6 mln pojazdów rocznie (średnio ponad 16 tys. pojazdów w ciągu doby). Na podstawie 
tego rozporządzenia oraz wyników badań ruchu, określono odcinki dróg krajowych (S2, S5, 
S11, nr 25 i 92 oraz autostrady A2) w Wielkopolsce, na których przekroczony został założony 
wskaźnik ruchu dobowego. 

Należy zwrócić uwagę, że ruch drogowy od kilku lat wzrasta w sposób dynamiczny, 
w związku z czym negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym również akustyczne, ule-
ga zwiększeniu. 

WIOŚ w Poznaniu prowadzi wybiórczy monitoring szczególnych uciążliwości hała-
sów drogowych przy budynkach mieszkalnych, obiektach oświatowych, służby zdrowia itp. 
Nie ma jednak stałej sieci punktów pomiarowych. W 2009 roku wykonano pomiary w 24 
punktach, w tym w 17 punktach w rejonie budynków mieszkalnych, 6 w punktach przy szko-
łach i w 1 punkcie w rejonie ośrodka zdrowia. Przekroczenia dopuszczalnych wartości po-
ziomu hałasu w środowisku stwierdzono w niemal wszystkich badanych przypadkach, nato-
miast w dwóch były szczególnie duże.  

Znaczny wpływ na niekorzystny klimat akustyczny w Wielkopolsce ma również: 

• hałas lotniczy związany z funkcjonowaniem lotnisk: Portu Lotniczego „Poznań Ławi-
ca” w Poznaniu oraz lotnisk wojskowych w Krzesinach i Powidzu. Emisja hałasu lotnicze-
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go obejmuje znaczne obszary wokół lotniska, możliwości stosowania skutecznych za-
bezpieczeń akustycznych są w tych przypadkach bardzo ograniczone; 

• hałas kolejowy, którego zasięg oddziaływania uzależniony jest od natężenia ruchu 
pociągów, jakości infrastruktury kolejowej i jakości taboru kolejowego. Subiektywnie ha-
łas ten oceniany jest jako mniej uciążliwy od hałasów drogowych; 

• hałas przemysłowy – w 2009 roku WIOŚ przeprowadził 141 kontroli, obejmujących 
głównie zakłady przemysłu drzewnego, rolno-spożywczego (młyny, cukrownie, gorzel-
nie), szklarskiego, chemicznego, metalowego, papierniczego, branży ślusarskiej, meta-
lowej, budowlanej, gazownictwa, zakłady usługowe, dyskoteki i sklepy. W ramach prze-
prowadzonych kontroli przekroczenia norm ochrony w zakresie poziomu hałasu stwier-
dzono w porze dziennej w 22 obiektach, a w porze nocnej w 30 obiektach. Połowa tych 
przekroczeń dotyczyła przedziału od 1 do 10 dB. Całkowitej likwidacji przekroczeń w roku 
2009 dokonało 13 jednostek poprzez wymianę hałaśliwych urządzeń na mniej uciążliwe, 
przeniesienie uciążliwej działalności z terenu otwartego do hali produkcyjnej, zwiększenie 
izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w pomieszczeniach będących źródłami 
hałasu (m.in. przez wymianę okien i drzwi, wytłumienie wnętrza tych pomieszczeń, bu-
dowa ekranów akustycznych i obudów dźwiękochłonnych, montaż wywietrzników z tłumi-
kami hałasu). Oddziaływanie źródeł hałasów przemysłowych ma zwykle charakter lokal-
ny. 

 

Konkluzje: 

• powiększanie się obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczal-
nych wartości hałasu w środowisku, 

• niepełna inwentaryzacja obszarów, na których występują przekroczenia do-
puszczalnych wartości hałasu w środowisku. 
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1.2. System osadniczy 
 

Aktualny układ sieci osadniczej województwa wielkopolskiego to efekt wielu wieków 
kształtowania się różnej wielkości ośrodków. Najistotniejszy wpływ na jego kształt w ostat-
nich latach miała reforma terytorialna przeprowadzona w 1999 roku, wyznaczająca ostatecz-
ny zasięg województwa, a jeszcze wcześniej reforma administracyjna roku 1975, wzmacnia-
jąca potencjał dzisiejszych byłych miast wojewódzkich, oraz migracje ludności po II Wojnie 
Światowej. Strukturę administracyjną Wielkopolski tworzy obecnie 31 powiatów ziemskich i 4 
grodzkie – Poznań, Leszno, Kalisz i Konin. Wśród najmniejszych jednostek podziału admini-
stracyjnego wyróżnić można 226 gmin (19 miejskich, 90 miejsko-wiejskich i 117 wiejskich). 
W regionie zlokalizowanych jest 109 miast (najwięcej w Polsce) oraz 5 494 miejscowości 
wiejskich. 

 
Tab. 9.  Powiaty województwa wielkopolskiego wg liczby ludności w 2010 roku 

Przekrój terytorialny Liczba  
ludności (os.)

Powierzchnia 
(km2) 

Gęstość zalud-
nienia (os./km2) 

Powiaty grodzkie 

Powiat m. Poznań 554 221 261,85 2 116,6 

Powiat m. Kalisz 107 019 69,42 1 541,6 

Powiat m. Konin 79 516 82,20 967,3 

Powiat m. Leszno 64 338 31,86 2 019,4 

Powiaty ziemskie 

Powiat poznański 327 110 1 899,95 172,2 

Powiat ostrowski 159 641 1 160,12 137,6 

Powiat gnieźnieński 142 285 1 255,03 113,4 

Powiat pilski 137 723 1 268,21 108,6 

Powiat koniński 126 465 1 578,35 80,1 

Powiat kolski 88 162 1 010,71 87,2 

Powiat szamotulski 87 875 1 119,29 78,5 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 87 086 1 806,04 48,2 

Powiat turecki 83 707 929,43 90,1 

Powiat kaliski 81 388 1 159,99 70,2 

Powiat kościański 78 457 722,42 108,6 

Powiat krotoszyński 77 471 713,68 108,6 

Powiat gostyński 76 164 810,25 94,0 

Powiat wrzesiński 75 125 703,57 106,8 

Powiat nowotomyski 73 090 1 013,62 72,1 

Powiat jarociński 70 973 587,26 120,9 

Powiat złotowski 68 791 1 660,17 41,4 

Powiat wągrowiecki 68 757 1 039,65 66,1 

Powiat pleszewski 62 563 713,09 87,7 

Powiat rawicki 60 056 553,52 108,5 

Powiat śremski 59 468 574,10 103,6 

Powiat słupecki 58 436 838,01 69,7 

Powiat obornicki 57 430 711,04 80,8 

Powiat kępiński 56 048 608,26 92,1 

Powiat wolsztyński 55 853 679,74 82,2 

Powiat średzki 55 794 623,87 89,4 

Powiat ostrzeszowski 55 047 772,63 71,2 



39 

Przekrój terytorialny Liczba  
ludności (os.)

Powierzchnia 
(km2) 

Gęstość zalud-
nienia (os./km2) 

Powiat leszczyński 52 194 805,81 64,8 

Powiat grodziski 50 109 641,87 78,1 

Powiat chodzieski 47 519 685,06 69,4 

Powiat międzychodzki 36 704 736,44 49,8 

WIELKOPOLSKIE - ogółem 3 419 426 29 826,51 114,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Spośród powiatów ziemskich największą liczbą mieszkańców cechowały się powia-
ty: poznański (największy powiat ziemski pod względem liczby ludności w Polsce – 327,1 
tys. mieszkańców w 2010 roku), ostrowski, gnieźnieński, pilski i koniński, podczas gdy na 
drugim biegunie sklasyfikowane były powiaty: międzychodzki (najmniejsza liczba mieszkań-
ców w województwie – 36,7 tys. osób), chodzieski i grodziski. Gęstość zaludnienia powiatów 
ziemskich w 2010 roku wahała się od 41 os./km2 (w powiecie złotowskim) do 172 os./km2 (w 
powiecie poznańskim), a w przypadku powiatów grodzkich – od 967 os./km2 w Koninie do 
2 117 os./km2 w Poznaniu. Cechą charakterystyczną województwa jest występowanie niż-
szych wskaźników gęstości zaludnienia w powiatach północnej i zachodniej części woje-
wództwa. 

Stolicami powiatów ziemskich miasta są różnej wielkości, w tym miasta małe poni-
żej 20 tys. mieszkańców. Stopień urbanizacji powiatów (udział ludności miejskiej w ogólnej 
liczbie ludności) jest bardzo zróżnicowany i zawiera się między 24% w powiecie wolsztyń-
skim a 79% w powiecie poznańskim (łącznie z Poznaniem). Kolejny jest powiat pilski, który 
skupia w miastach już tylko 65% mieszkańców, zaś na dalszych miejscach powiaty: gnieź-
nieński, krotoszyński, leszczyński (łącznie z Lesznem), śremski, kaliski (łącznie z Kaliszem) i 
chodzieski. Najniższym wskaźnikiem urbanizacji cechują się powiaty: wolsztyński, kępiński, 
pleszewski, słupecki, ostrzeszowski, grodziski, kolski, średzki i jarociński.  

 

1.2.1. Obszary miejskie 

 

Głównymi centrami rozwoju społeczno-gospodarczego są miasta. Ich znaczenie (w 
szczególności miast dużych i średnich) we współczesnej gospodarce systematycznie rośnie. 
Sieć urbanizacyjną województwa wyznacza 109 ośrodków miejskich, co stanowi 12,1% ogó-
łu miast kraju. Miasta Wielkopolski w 2010 roku koncentrowały 1 910,7 tys. mieszkańców, tj. 
8,2% ludności miejskiej kraju. Liczba miast w Wielkopolsce, a w szczególności udział tych 
najmniejszych, zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. osób, wyróżnia województwo w skali 
kraju. Największym miastem regionu jest jego stolica Poznań (551 627 mieszkańców), zaś 
najmniejszym Dobra (1 445 mieszkańców) w powiece tureckim, co daje relację 382:1. Staty-
stycznie średnia wielkość wielkopolskiego miasta wynosi 17,6 tys. mieszkańców, co jest war-
tością zdecydowanie niższą od średniej krajowej wynoszącej około 25,9 tys. 

Cechą osadnictwa Wielkopolski jest stosunkowo niski w porównaniu do reszty kraju 
wskaźnik urbanizacji mierzony odsetkiem ludności miejskiej. Dla Wielkopolski wynosi on 
55,9%, przy średniej dla kraju 60,9%. Średnia gęstość sieci miast w Wielkopolsce jest z kolei 
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wysoka. Region na tle pozostałych województw charakteryzuje się stosunkowo dużą gęsto-
ścią miast3 ze wskaźnikiem na poziomie 1 miasto na 273,6 km2, przy średniej dla Polski na 
poziomie 1 miasto na 348,5 km2 – średnio na 10 000 km2 przypada 36 miast (dla Polski 28). 
Dodatkowo województwo wyróżnia się dużym wewnętrznym przestrzennym zróżnicowaniem 
i to zarówno jeśli chodzi o odsetek ludności miejskiej, jak i gęstość sieci miast. Największa 
gęstość miast występuje w południowo-zachodniej części regionu, zaś najmniejsza znajduje 
się w części północnej. W układzie pięciu podregionów najwięcej miast znajduje się w pod-
regionie leszczyńskim – 26 miast i konińskim – 24. Pozostałe podregiony mają mniejszą licz-
bę miast: poznański – 21, pilski -19, zaś kaliski – 18. 

 

W systemie miast Wielkopolski mamy do czynienia z hierarchią zgodną z trójstop-
niowym podziałem administracyjnym Polski, obowiązującym od 1999 roku – wyróżnić można 
ośrodek wojewódzki, ośrodki powiatowe i gminne. Region cechuje wyraźnie wykształcony 
regionalny węzłowy układ miast, zdominowany przez duże ośrodki miejskie. 

Największe miasto w regionie to jego stolica – położony w centrum województwa 
Poznań, zamieszkiwany przez 551,6 tys. osób, tj. 16,1% ogółu ludności Wielkopolski, a 
28,9% ludności miejskiej regionu. Poznań jest piątym miastem w kraju pod względem liczby 
ludności za Warszawą, Łodzią, Krakowem i Wrocławiem. Skupia liczne funkcje ogólnokrajo-
we i ponadregionalne. Poznań pełni w województwie najważniejsze funkcje administracyjne: 
jest siedzibą władz samorządowych i rządowych. Jest miastem na prawach powiatu grodz-
kiego, pełniąc przy tym również rolę siedziby władz powiatu poznańskiego (ziemskiego, ota-
czającego miasto). 

W hierarchii układu osadniczego Wielkopolski Poznań zajmuje najwyższe miejsce, 
stanowiąc centrum życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego woje-
wództwa. Ponadto stolica Wielkopolski jest trzecim pod względem potencjału ośrodkiem 
akademickim w Polsce, z 26 uczelniami wyższymi, na których studiuje ponad 130 tys. osób 
(2009 rok)4. Ze względu na swój potencjał, jak również położenie na szlaku komunikacyjnym 
wschód-zachód, obecność lotniska o znaczeniu ponadregionalnym oraz liczne wydarzenia 
gospodarcze i kulturalne, miasto jest ośrodkiem pełniącym szczególnie istotną rolę również 
w układzie osadniczym całego kraju. W ramach projektu ESPON klasyfikującego europejskie 
metropolie, Poznań, razem z siedmioma innymi polskimi miastami, zaliczono do najwięk-
szych ośrodków Unii Europejskiej (tzw. grupy MEGA – Europejskie Metropolitalne Obszary 
Wzrostu)5. 

Poznań wraz z otaczającymi gminami (naturalny pierścień ośrodków o wysokim po-
ziomie zurbanizowania), stanowiącymi także jego „sypialnię”, tworzy tzw. aglomerację po-
znańską – obszar liczący blisko 1 mln mieszkańców, powiązany ze sobą funkcjonalnie, o 
wysokim stopniu urbanizacji i funkcji, stanowiący rdzeń subregionu. Strefę zewnętrzną dla 
niego tworzy pozostały obszar powiatu poznańskiego wraz z kilkoma otaczającymi gminami, 

                                                 
3 Na podstawie opracowania „Analiza spójności terytorialnej (przestrzennej) regionu wielkopolskiego”, B. Konecka-

Szydłowska, Poznań 2010. 
4 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie. Raport Regionalny”, W. Ratajczak, Poznań 2011. 
5 Na podstawie “Raportu Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony”, MRR, Warszawa 2011. 
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ze znacznym udziałem użytków rolnych i obszarów cennych przyrodniczo, o maksymalnym 
promieniu zasięgu od centrum Poznania około 60 km6. 

W skład aglomeracji wchodzi łącznie 11 miast (Poznań, Buk, Kostrzyn, Kórnik, Lu-
boń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Stęszew, Swarzędz), skupia-
jących w 2009 roku 35,4% ludności miejskiej Wielkopolski (678,6 tys. mieszkańców), w tym 
pełniący rolę węzła Poznań oraz 10 pozostałych ośrodków znajdujących się w strefie bezpo-
średniego oddziaływania stolicy, silnie powiązanych z nią funkcjonalnie. Miasta te, ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo Poznania, cechuje stosunkowo duży poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego, szczególnie jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, inwestycyjny i mieszka-
niowy. Wyróżnia je zrównoważenie i komplementarność, zwłaszcza w zakresie możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej, a także rynku pracy, miejsc zamieszkania, gospo-
darki komunalnej czy możliwości korzystania z turystyki i rekreacji7. Z drugiej jednak strony, 
miasta, leżąc w cieniu Poznania, charakteryzują się bardzo ograniczonymi strefami wpływów 
– dotyczy to dwóch ośrodków średniej wielkości Swarzędza i Lubonia oraz pozostałych, li-
czących poniżej 20 tys. mieszkańców. Ze względu na całościowy potencjał gospodarczy, 
aglomeracja poznańska zaliczana jest do dwóch najważniejszych obszarów tego typu w Pol-
sce (za warszawską). 

Cechą charakterystyczną aglomeracji, jest systematyczny przyrost ludności na zaj-
mowanym przez nią obszarze oraz obserwowany z roku na rok proces suburbanizacji, przy-
bierający formę niekontrolowanego rozprzestrzeniania się obszarów miejskich. Już od końca 
lat 90 XX wieku obserwuje się powolny spadek liczby mieszkańców Poznania (z 580,0 tys. w 
1997 roku do 551,6 tys. w roku 2010 – spadek o 4,9%), przy jednoczesnym zdecydowanym 
przyroście liczby mieszkańców na obszarach otaczających stolicę (m.in. wzrost liczby za-
mieszkujących pozostałe miasta rdzenia w latach 2002-2010 na poziomie 15,8%, przy 
względnej stabilizacji liczby ludności w pozostałych wielkopolskich miastach). Według sza-
cunków GUS, przedstawiony proces w dalszym ciągu będzie się pogłębiać – liczba miesz-
kańców Poznania do 2035 roku powinna spaść o kolejne 60 tys., przy dalszym, zdecydowa-
nie większym przyroście w miastach otaczających. Dynamicznie zachodzące przemiany bę-
dą w przyszłości zapewne rodzić liczne zwiększające się problemy, m.in. polityczne, spo-
łeczne, komunikacyjne i infrastrukturalne. 

 

Drugą ważną grupę funkcjonalną regionu stanowią miasta liczące 60-110 tys. 
mieszkańców, a więc Kalisz (106,7 tys.), Konin (79,2 tys.), Piła (74,6 tys.), Ostrów Wlkp. 
(72,4 tys.), Gniezno (69,5 tys.) oraz Leszno (64,4 tys.), określane często mianem ośrodków o 
znaczeniu subregionalnym. Ośrodki te zamieszkuje łącznie 466,7 tys. osób, tj. 24,4% ogólnej 
liczby ludności miast województwa i około 13,6% ogółu ludności regionu. Koncentruje się w 
nich duży potencjał gospodarczy (szczególnie w przemyśle i handlu) oraz funkcje usługowe, 
kulturalne, administracyjne i edukacyjne (od niedawna również akademickie), często nawet o 
zasięgu ponadregionalnym ze względu na położenie na obrzeżach województwa. Położenie 

                                                 
6 Zgodnie z Planem Zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego, WBPP w Poznaniu, Poznań 2010. 
7 Na podstawie opracowania „Analiza spójności terytorialnej (przestrzennej) regionu wielkopolskiego”, B. Konecka-

Szydłowska, Poznań 2010. 
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ośrodków subregionalnych na peryferiach województwa sprzyja oddziaływaniu na gminy i 
powiaty sąsiednich województw. W ten sposób Piła, znajdująca się na północy regionu, od-
działuje na znajdujący się w województwie zachodniopomorskim powiat wałecki (niegdyś 
część województwa pilskiego), położone w części północno-wschodniej Gniezno na powiat 
mogileński (kujawsko-pomorskie), Konin w kierunku Radziejowa (kujawsko-pomorskie), le-
żące na południu Leszno na obszar Dolnego Śląska obejmujący miasta Wschowę i Górę, 
zaś Kalisz i Ostrów na południowym wschodzie na okolice Sieradza (obecne łódzkie). 

 
Tab. 10.  Największe miasta Wielkopolski w 2010 roku (liczące powyżej 20 tys. mieszkańców) 

Liczba ludności Zmiana liczby ludności Przekrój  
terytorialny 1997 2010 

Powierzchnia 
(km2) 

Gęstość zalud-
nienia (os./km2) os. % 

Poznań 580 046 551 627 261,85 2 106,7 -28 419 -4,90% 

Kalisz 106 719 106 664 69,42 1 536,5 -55 -0,05% 

Konin 83 357 79 212 82,20 963,6 -4 145 -4,97% 

Piła 76 625 74 550 102,68 726,0 -2 075 -2,71% 

Ostrów Wlkp. 74 813 72 382 41,90 1 727,5 -2 431 -3,25% 

Gniezno 71 199 69 483 40,60 1 711,4 -1 716 -2,41% 

Leszno 62 187 64 432 31,86 2 022,3 2 245 3,61% 

Swarzędz 26 974 30 487 8,58 3 553,3 3 513 13,02% 

Śrem 30 452 29 895 12,37 2 416,7 -557 -1,83% 

Luboń 21 267 29 520 13,51 2 185,0 8 253 38,81% 

Krotoszyn 29 095 29 485 22,54 1 308,1 390 1,34% 

Września 28 944 29 157 12,73 2 290,4 213 0,74% 

Turek 30 761 28 531 16,17 1 764,4 -2 230 -7,25% 

Jarocin 25 837 26 029 14,64 1 777,9 192 0,74% 

Wągrowiec 24 309 25 083 17,83 1 406,8 774 3,18% 

Kościan 24 488 24 084 8,79 2 739,9 -404 -1,65% 

Koło 24 158 22 861 13,85 1 650,6 -1 297 -5,37% 

Środa Wlkp. 21 586 22 179 17,98 1 233,5 593 2,75% 

Rawicz 21 689 21 054 7,74 2 720,2 -635 -2,93% 

Gostyń 20 760 20 459 10,71 1 910,3 -301 -1,45% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Specyficzny, dwubiegunowy obszar miejski tworzą dwa z wymienionych wyżej 
miast – Kalisz i Ostrów Wlkp. Zlokalizowana w południowo-wschodniej części regionu aglo-
meracja kalisko-ostrowska, o powierzchni 1 873 km2 (6,3% powierzchni województwa) i licz-
bie mieszkańców na poziomie 318 tys. osób (9,3% ludności Wielkopolski i 0,8% Polski), 
obejmuje swoim zasięgiem 15 gmin: 2 gminy miejskie (Kalisz i Ostrów Wlkp.), 3 gminy miej-
sko-wiejskie (Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków) oraz 10 gmin wiejskich (Brzeziny, 
Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Opatówek, Ostrów Wlkp., Przy-
godzice, Sieroszewice i Żelazków)8. Cechą charakterystyczną aglomeracji kalisko-
ostrowskiej jest, tak jak w przypadku aglomeracji poznańskiej, duży stopień zaawansowania 
procesów suburbanizacyjnych, zachodzących na malej odległości między dwoma głównymi 
miastami (w promieniu około 25 km). 

                                                 
8 Na podstawie delimitacji obszaru, dokonanej przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 
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Kalisz i Ostrów Wielkopolski wyróżniają się w skali regionalnej jako ośrodki usługo-
wo-przemysłowe, aktywizujące nie tylko obszar aglomeracji, ale i całą południowo-wschodnią 
część Wielkopolski. Pełnią one liczne funkcje w zakresie kultury, służby zdrowia, administra-
cji wojewódzkiej, szkolnictwa wyższego oraz transportu, które w przyszłości jeszcze bardziej 
zostaną wzmocnione, w wyniku planowanej lokalizacji w obrębie aglomeracji Kolei Dużych 
Prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań, ze stacją zlokalizowaną w Nowych Skal-
mierzycach.  

 

Kolejną grupą ośrodków miejskich są ośrodki pełniące funkcje ponadlokalne. Są to 
w szczególności kilkunasto-, bądź kilkudziesięciotysięczne stolice powiatów, równomiernie 
rozmieszczone na obszarze całego województwa, choć o stosunkowo zróżnicowanej randze, 
skupiające usługi pierwszego rzędu, w tym m.in. związane z ochroną zdrowia, czy edukacją. 

Najniższą grupę w hierarchii sieci osadniczej tworzą kilkutysięczne miasta o zna-
czeniu typowo lokalnym, tworzące tzw. tkankę podstawową. Mają one z reguły charakter 
gmin miejskich bądź miejsko-wiejskich o różnych funkcjach, randze i specjalizacji. 

Analizując rozkład miast w podziale na klasy wielkościowe, należy wskazać, iż w 
Wielkopolsce występują zarówno miasta duże (powyżej 100 tys. mieszkańców), miasta 
średnie (20-100 tys.) oraz małe (do 20 tys.) o różnej strukturze wewnętrznej.  

 
Tab. 11.  Miasta województwa wielkopolskiego w podziale na klasy wielkościowe w 2010r. 

Klasa wielkości 
miast 

Liczba 
miast 

Poziom 
hierarchii 

Liczba 
ludności

Udział w ogóle ludności 
miejskiej województwa w % 

pow. 100 tys. 2 I 658 291 34,5 

50-100 tys. 5 II 360 059 18,8 

20-50 tys. 13 III 338 824 17,7 

10-20 tys. 18 IV 261 815 13,7 

5-10 tys. 21 147 614 7,7 

2-5 tys. 40 126 799 6,6 

do 2 tys. 10 

V 

17 325 0,9 

razem 109  1 910 727 100 

Źródło: Opracowanie „Analiza spójności terytorialnej (przestrzennej) regionu wielkopolskiego” na podstawie danych BDL GUS 

 

Ogólną cechą miast Wielkopolski jest różnorodność realizowanych przez nie funk-
cji. Największa liczba miast w regionie specjalizuje się przede wszystkim w funkcjach usłu-
gowych, bądź produkcyjno-usługowych. Łącznie w miastach usługi skupiają ponad 58,1% 
pracujących, przy czym na rynkowe przypada 33,2% osób, a na nierynkowe 24,9%. Sektor 
przemysłu i budownictwa skupia blisko 39,2% pracujących, zaś rolnictwo i leśnictwo 2,7% 
ogółu zatrudnionych. Szczególna dominacja usług (głównie usług rynkowych) występuje w 
Poznaniu, gdzie w sektorze skupionych jest blisko 71% ogółu zatrudnionych oraz w miastach 
subregionalnych: Kaliszu (63%), Koninie, Pile, Ostrowie Wlkp., Lesznie, Gnieźnie, w których 
w każdym przypadku przekracza on 50%. Podobna sytuacja ma miejsce w pozostałych mia-
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stach regionu za wyjątkiem trzech małych ośrodków: Kleczewa, Mikstatu i Wronek, charakte-
ryzujących się dominacją funkcji przemysłowej9. 

Pod względem sytuacji demograficznej obszary miejskie województwa wielkopol-
skiego charakteryzują pozytywne trendy. W prawie wszystkich miastach województwa liczą-
cych ponad 10 000 mieszkańców notuje się dodatni przyrost naturalny za wyjątkiem Kalisza, 
Chodzieży i Pleszewa (przyrost naturalny od -0,2 do -2‰). Szczególnie wysoka jest stopa 
przyrostu naturalnego w Nowym Tomyślu (6,6‰), Ostrzeszowie (5,5‰), Obornikach (4,5 
‰), Śremie (4,1 ‰) i Wrześni (4,0‰)10. Miasta z najwyższą stopą przyrostu naturalnego 
koncentrują się w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej, gdzie systematycznie 
osiedlają się osoby młode i majętne, rozwijające swoje kariery zawodowe i często zakładają-
ce rodziny. 

W ostatnim dziesięcioleciu liczbę ludności zwiększyły przede wszystkim małe i 
średnie miasta położone w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej, bądź jego są-
siedztwie, takie jak (liczące powyżej 10 tys. mieszkańców): Luboń (38,8% wzrostu w 2010 
roku w porównaniu z 1997 rokiem), Grodzisk Wielkopolski (19,8% wzrostu), Swarzędz 
(13,0% wzrostu), Murowana Goślina (7,8%), Oborniki (4,4%), Mosina (4,1%), Wągrowiec 
(3,2%) oraz Środa Wielkopolska (2,7%). Z powiatów grodzkich tylko Leszno odnotowało do-
datni przyrost ludności – o 3,6% w rozpatrywanym okresie. Wśród miast o największym 
spadku liczby ludności przodują Czarnków (8,0% spadku w 2010 roku w porównaniu z ro-
kiem 1997), Turek (7,2% spadku) Słupca (6,5%) i Koło (5,4%). Z powiatów grodzkich naj-
większe spadki odnotowały przede wszystkim Konin i Poznań (o około 5,0% w porównaniu z 
rokiem 1997), a w dalszej kolejności Kalisz (o 0,1%). 

 

Konkluzje: 

• systematyczny wzrost znaczenia wielkopolskich miast, 

• znaczna liczba ośrodków miejskich, w szczególności miast małych, w ukształ-
towanym hierarchicznie systemie, 

• zróżnicowanie funkcji realizowanych przez wielkopolskie miasta, 

• niski poziom urbanizacji województwa przy dużej gęstości sieci miast regionu, 

• słabe zaludnienie oraz zurbanizowanie północnej i zachodniej części wojewódz-
twa, 

• duże zróżnicowanie wielkościowe i funkcjonalne ośrodków miejskich, 

• dominująca rola miasta Poznania oraz aglomeracji poznańskiej w układzie 
osadniczym oraz gospodarczym regionu, 

• kształtowanie się aglomeracji kalisko-ostrowskiej, 

• wzrost intensywności zjawiska suburbanizacji źródłem potencjalnych proble-
mów politycznych, społecznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych. 

                                                 
9 Na podstawie opracowania “System miast województwa wielkopolskiego”, B. Konecka-Szydłowska, Poznań 2009. 
10 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie. Raport Regionalny”, W. Ratajczak, Poznań 2011. 
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1.2.2. Obszary wiejskie 

 

Obszary wiejskie w województwie wielkopolskim obejmują obszar 28 338 km2, co 
stanowi 95% powierzchni regionu. Na wiejską sieć osadniczą województwa składa się 3 851 
wsi sołeckich, z których 117 to gminne ośrodki wiejskie. Układ wsi sołeckich uzupełnia sieć 
pozostałych jednostek osadniczych, których w województwie jest około 5,4 tys. Są to osiedla, 
kolonie, przysiółki i rozproszone miejsca zamieszkania. 

Prawie we wszystkich gminach wiejskich główną rolę odgrywa ośrodek gminny, wy-
raźnie wyróżniający się liczbą mieszkańców, wyposażeniem w usługi i w infrastrukturę tech-
niczną, który jest również z reguły najlepiej obsłużony komunikacyjnie. Ten porządek zakłó-
cony jest w niektórych gminach sąsiadujących z dużymi miastami. Szczególnie jest to wi-
doczne w otoczeniu Poznania, gdzie najintensywniej rozwijają się wsie położone przy grani-
cy z miastem (Koziegłowy, Dąbrówka, Plewiska, Przeźmierowo). Są one przestrzennie i 
funkcjonalnie bardziej związane z Poznaniem niż z własnym ośrodkiem gminnym. 

Obszary wiejskie w 2009 roku zamieszkiwało 1 495,5 tys. osób, co stanowiło 43,9% 
mieszkańców województwa i jednocześnie 10% mieszkańców obszarów wiejskich całego 
kraju. Od 2000 roku obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich, która 
zwiększyła się w tym okresie o 6,1%, czyli o 86,3 tys. mieszkańców. Największy przyrost 
ludności odnotowano na obszarach wiejskich położonych blisko dużych miast, szczególnie 
wokół Poznania, co jest związane z migracją ludności miejskiej na ich obrzeża lub poza nie. 
Pewien wpływ ma tutaj także zjawisko migracji ludności wiejskiej z obszarów wiejskich poło-
żonych dalej od większych miast do miast i obszarów wiejskich je otaczających w poszuki-
waniu pracy czy w celu kontynuowania nauki.  

Największy przyrost ludności odnotowano w gminach aglomeracji poznańskiej: Do-
piewo (wzrost o 60%), Komorniki (o 56%), Rokietnica (o 51%), Suchy Las (o 45%), Tarnowo 
Podgórne (o 30%), Kleszczewo (o 28%); oraz na obszarach wiejskich gmin miejsko-
wiejskich: Kórnik (o 48%), Swarzędz (o 47%), Pobiedziska (o 25%) i Mosina (o 24%). Na ob-
szarach silnie powiązanych funkcjonalnie z miastami, znajdujących się w pobliżu większych 
miast, rolnictwo odgrywa już niewielką rolę, większość dochodów ludzi pochodzi ze źródeł 
nierolniczych, stopa bezrobocia jest stosunkowo niska. Oczywiście gminy miejskie oraz ob-
szary miejskie gmin miejsko-wiejskich otaczające miasto Poznań również odnotowują wzrost 
liczby mieszkańców, lecz jest to tempo zdecydowanie wolniejsze niż na wymienionych ob-
szarach wiejskich. Przykładami obszarów wiejskich leżących w sąsiedztwie większych miast, 
innych niż Poznań, odnotowujących wzrost liczby mieszkańców są: gmina Stare Miasto ze 
wzrostem liczby mieszkańców w analizowanym okresie o 19% (przy spadku o 4% liczby 
mieszkańców miasta Konina), gmina Lipno – wzrost o 18% (przy wzroście o 2% liczby 
mieszkańców miasta Leszna), czy obszary wiejskie gmin: Nowy Tomyśl – wzrost o 19% 
(przy spadku o 3% mieszkańców obszaru miejskiego) oraz Śrem – wzrost o 17% (przy spad-
ku o 1% mieszkańców obszaru miejskiego).  

Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich w 2009 roku wyniosła 52,8 os./km2 
(przy wskaźniku dla obszarów miejskich na poziomie 1 285 os./km2), przy 49,7 os./km2 w 
2000 roku. Największą gęstością zaludnienia na obszarach wiejskich charakteryzowały się 
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powiaty: poznański (105,6 os./km2), jarociński (74,9 os./km2) i koniński (70 os./km2), naj-
mniejszą zaś powiaty: złotowski (22 os./km2), czarnkowsko-trzcianecki (26,4 os./km2) i mię-
dzychodzki (27,5 os./km2). 

Generalnie obszary wiejskie Wielkopolski charakteryzują się wyższym niż w mia-
stach przyrostem naturalnym (wskaźnik wynosi 3,4 osoby/1 000 ludności). Na części obsza-
rów województwa, zwłaszcza na peryferyjnych obszarach wiejskich, położonych z dala od 
większych ośrodków miejskich, występują procesy starzenia się i zmniejszania liczby ludno-
ści. Towarzyszą temu takie trendy demograficzne jak: malejący wskaźnik obciążenia demo-
graficznego (liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), wy-
noszący 56 w 2009 roku, w stosunku do 65 w 2003 roku, na co wpływ ma m.in. zmniejszają-
ca się liczba ludności obszarów wiejskich w wieku przedprodukcyjnym (ludność w wieku pro-
dukcyjnym i poprodukcyjnym wzrosła), niższy współczynnik feminizacji niż na obszarach 
miejskich, utrzymujący się w ostatnich latach na podobnym poziomie (na 100 mężczyzn 
przypadało 101 kobiet, natomiast w miastach 111 kobiet) oraz migracje ludności z obszarów 
wiejskich do miast i otaczających je obszarów w celu poszukiwania pracy i kontynuacji nauki. 

Spośród ponad 1,22 mln ludności wsi w wieku powyżej 15 lat niecałe 700 tys. osób, 
tj. 57% było aktywnych zawodowo. Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym na obszarach 
wiejskich jest systematyczny wzrost liczby osób pracujących. W 2009 roku pracujących było 
215,5 tys. osób11 (144,1 osób na 1 tys. ludności). W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców naj-
więcej osób pracuje w powiecie poznańskim (317,9 os./1 tys. ludności), kępińskim (244,5 
os./1 tys.) oraz śremskim (195,9 os./1 tys.), natomiast najmniej w powiecie kolskim (52,4 
os./1 tys.), wągrowieckim (64,9 os./1 tys.) i ostrzeszowskim (72 os./1 tys.). W stosunku do 
2000 roku jedynie w 4 powiatach: wągrowieckim, kaliskim, międzychodzkim i czarnkowsko-
trzcianeckim odnotowano spadek liczby pracujących odpowiednio o 6,5%, 3%, 0,8% i 0,7%. 
Największy przyrost, powyżej 50% w stosunku do 2000 roku, odnotowano w powiatach 
ostrowskim (o 82,3%), poznańskim (o 64,3%), rawickim (o 61,83%), wolsztyńskim (o 60,1%) 
oraz kępińskim (o 53,4%). Świadczy to ogólnym wzroście znaczenia tych terenów jako 
miejsc pracy poza rolnictwem, szczególnie na obszarach wiejskich w pobliżu dużych miast, 
głównie w sektorze przemysłu i budownictwa.  

Doliczając do powyższego pracujących w rolnictwie indywidualnym, na obszarach 
wiejskich Wielkopolski pracuje ponad 400 tys. osób. Udział pracujących w sektorze I (rolnic-
two, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo) wyniósł blisko 50%. W sektorze II (przemysł i budownic-
two) udział ten stanowił 29%. Natomiast w sektorze III (usługi rynkowe i nierynkowe), skupia-
jącym 22% pracujących, podobnie jak w miastach przeważają usługi nierynkowe.  

Są na terenie regionu gminy takie jak: Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Komorniki, 
Baranów, Swarzędz, Kazimierz Biskupi, Wolsztyn, Dopiewo, Suchy Las, w których odsetek 
pracujących w przemyśle i budownictwie jest znaczny i wynosi od 40% do ponad 60%, a ni-
ski w rolnictwie – poniżej 10%. Aż sześć z tych gmin znajduje się w sąsiedztwie Poznania, w 
najbardziej zurbanizowanym obszarze regionu. Podobnie wygląda sytuacja w sektorze usług 
– aż 8 gmin leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania (Tarnowo Podgórne, Czerwo-

                                                 
11 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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nak, Komorniki, Kórnik, Swarzędz, Rokietnica, Dopiewo, Suchy Las) wykazuje znaczny od-
setek pracujących w tym sektorze, pomiędzy 28% a 54%. Najwyższy udział pracujących w 
rolnictwie – powyżej 90%, wykazuje 9 gmin: Gołańcz, Poniec, Pyzdry, Zagórów, Rychwał, 
Mikstat, Przedecz, Kłodawa, Olszówka. Funkcja rolnicza na poszczególnych obszarach jest 
tym silniejsza, im lepsze warunki dla rozwoju rolnictwa występują w danych gminach. 

Bezrobocie jest jednym z kluczowych problemów społecznych i ekonomicznych. 
Stopa bezrobocia w 2009 roku wyniosła 7,5% i była taka sama jak dla miast. Należy zazna-
czyć, że w stosunku do 2003 roku odnotowano jej spadek o 10,2 p.proc. Spośród 62,6 tys. 
zarejestrowanych bezrobotnych, z czego blisko 56% stanowiły kobiety, bez prawa do zasiłku 
pozostawało blisko 50 tys. osób (79,7%). Taki duży udział bezrobotnych bez prawa do zasił-
ku, również w miastach, świadczy o wieloletnim charakterze bezrobocia. 

O malejącej roli rolnictwa na obszarach wiejskich w pobliżu dużych miast, głównie 
miasta Poznania, świadczyć może również duża liczba podmiotów gospodarki narodowej z 
zakresu przemysłu, budownictwa i usług prowadząca działalność na tych obszarach. Naj-
większą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej posiadają gminy wiejskie 
oraz obszary wiejskie gmin wiejsko-miejskich otaczających miasto Poznań: Tarnowo Pod-
górne, Czerwonak, Suchy Las, Komorniki, Dopiewo, Rokietnica, obszar wiejski gminy Kórnik 
i Mosina. W dalszej kolejności znajdują się gmina Ostrów Wielkopolski, obszary wiejskie 
gmin: Oborniki, Wolsztyn, Jarocin, Września oraz gminy Kościan i Stare Miasto.  

Generalnie obszary wiejskie Wielkopolski rozwijają się wolniej niż miasta regionu. 
Są mniej atrakcyjne dla inwestorów, mają wyższe i trudniejsze do zwalczenia bezrobocie 
oraz dysponują niewielkim kapitałem. Jednym z istotnych czynników wpływających na kon-
kurencyjność tych obszarów jest ich lokalizacja. Obszary wiejskie położone w pobliżu Po-
znania i innych miast województwa charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju niż po-
zostałe. Coraz mniejszą rolę odgrywa tam rolnictwo, a znaczenia nabierają funkcje nierolni-
cze – handel i usługi. Rozwija się mieszkalnictwo, a to przekłada się na relatywnie wyższe 
dochody tych gmin w porównaniu do dochodów gmin położonych peryferyjnie. Innym rodza-
jem obszarów, na których następuje przyspieszony rozwój pozarolniczego rynku pracy, są te 
położone wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Na drugim biegunie znajdują się obsza-
ry peryferyjne, które charakteryzują się stagnacją oraz ubytkiem ludności. 

 

Konkluzje: 

• systematyczny wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski, 
szczególnie w sąsiedztwie większych miast, zwłaszcza Poznania, 

• zmniejszanie się liczby ludności i występowanie procesów starzenia się ludno-
ści na peryferyjnych obszarach wiejskich, położonych z dala od większych 
ośrodków miejskich, 

• zmniejszająca się rola rolnictwa na obszarach wiejskich w pobliżu dużych 
miast, głównie miasta Poznania, przy zwiększającym się poziomie dochodów ze 
źródeł nierolniczych na tych terenach. 
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1.3. System komunikacyjny 
 

Charakterystyczną cechą Wielkopolski jest jej korzystne usytuowanie względem 
ogólnokrajowych i europejskich powiązań komunikacyjnych. Zgodnie z ustaleniami Paneuro-
pejskich Konferencji Transportu (1994r. Kreta oraz 1997r. Helsinki) przez obszar Wielkopol-
ski przebiegają dwa z 10 transeuropejskich korytarzy transportowych, zaliczane jednocze-
śnie do sieci TEN-T (Trans European Network – Transport): 

• Korytarz nr II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowgorod. 
Wypełnienie tego korytarza stanowią: modernizowana trasa kolejowa E-20 o docelowej 
maksymalnej prędkości 160 km/h i nacisku 225 kN/oś oraz autostrada A-2; 

• Korytarz nr VIa: Grudziądz – Świecie – Gniezno – Poznań, będący odgałęzieniem ko-
rytarza nr VI Gdańsk – Katowice – Żylina. Wypełnienie tego odgałęzienia stanowi obecna 
droga krajowa nr 5 Bydgoszcz – Poznań, docelowo przebudowana tak, by posiadała pa-
rametry drogi ekspresowej oraz linia kolejowa Poznań – Inowrocław. 

Wspólnotowa sieć TEN-T obejmuje linie kolejowe, autostrady, drogi ekspresowe, 
drogi wodne oraz transport lotniczy. Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego do tej 
sieci zaliczane są wyżej wymienione trasy oraz linie kolejowe Poznań – Szczecin, Poznań – 
Wrocław, a także lotnisko Poznań – Ławica. 

W związku z planowaną w najbliższym czasie przez Komisję Europejską rewizją 
sieci TEN-T proponuje się włączenie do niej następujących odcinków przebiegających przez 
Wielkopolskę: 

• drogi nr 8 Wrocław – Kępno – Piotrków Trybunalski,  

• drogi nr S-10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń, 

• drogi nr S-11 Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wlkp. – Tarnowskie Góry, 

• linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (tzw. „Y”). 

Rozszerzenie sieci TEN-T na terenie Wielkopolski jest szansą na pozyskanie zna-
czących środków na jakościową i ilościową poprawę stanu i funkcjonalności całego systemu 
komunikacyjnego regionu. 

 

1.3.1. Infrastruktura drogowa 

 

Sieć dróg w województwie wielkopolskim jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Co-
rocznie w sposób zauważalny zwiększa się długość dróg publicznych o twardej nawierzchni. 
Od roku 2002 długość takich dróg zwiększyła się o 2,7 tys. km (tj. 15% wzrostu w skali kra-
ju), osiągając w roku 2009 długość 26 768 km co stanowi niecałe 10% ogólnej długości tego 
rodzaju dróg w skali kraju. W stosunku do 2007 roku, kiedy była opracowana poprzednia 
diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, długość tych dróg wzrosła o 976 
km, co przy zwiększeniu długości tych dróg w kraju o 9 463 km stanowi 10% wzrost dla całe-
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go kraju. Tempo przyrostu dróg publicznych o twardej nawierzchni w Wielkopolsce jest wyż-
sze niż w kraju, jednak w ostatnich latach następuje jego osłabienie. 

Wskaźnik gęstości dróg publicznych o twardej nawierzchni w województwie w roku 
2009 wyniósł 89,7 km/100 km2 (w 2007 roku – 86,5/100 km2) i był wyższy niż dla całego kra-
ju, gdzie wskaźnik ten był na poziomie 85,8 km/100 km2 (w 2007 roku – 82,8/100 km2). 

Na koniec 2009 roku w Wielkopolsce na drogach publicznych znajdowało się ogó-
łem 1 776 obiektów mostowych i wiaduktów, z tego 4 tymczasowe. W miejscach, gdzie bra-
kuje mostów, zlokalizowane są przeprawy promowe. W regionie funkcjonuje 31 takich obiek-
tów, przy czym najwięcej przepraw znajduje się na Warcie. 

W Wielkopolsce, z powodu tranzytowego położenia regionu szczególnie w układzie 
równoleżnikowym, istotne znaczenie odgrywa autostrada A-2 przebiegająca w kierunku za-
chód-wschód.  

Na koniec 2009 roku odcinek autostrady przebiegający przez województwo osią-
gnął długość 195,1 km. Stanowiło to 23% całkowitej długości autostrad w Polsce. Wskaźnik 
gęstości autostrad w województwie osiągnął poziom 6,5 km/1 000 km2, przy wielkości tego 
wskaźnika dla Polski wynoszącego 2,7 km/1 000 km2. Autostrada wpływa na atrakcyjność 
inwestycyjną terenów w jej sąsiedztwie, szczególnie wokół węzłów autostradowych, np. w 
gminach Stare Miasto i Września, jak i wokół Poznańskiego Węzła Autostradowego. W listo-
padzie 2011 roku planuje się dokończenie autostrady A-2 aż do zachodniej granicy państwa, 
a do listopada 2012 w przeciwnym kierunku do Warszawy. Pozwoli to na szybkie przemiesz-
czanie się na osi wschód – zachód i ograniczenie uciążliwości tranzytu przez obszary miej-
skie, a także pełne włączenie Wielkopolski w europejską sieć autostrad. 

Funkcję uzupełniającą w stosunku do autostrady A-2 pełni równoległy do niej ciąg 
komunikacyjny dróg krajowych nr 2 i nr 92. W województwie nie ma innych niż A-2 odcinków 
autostrad. 

Drogi ekspresowe w regionie występują w śladowych ilościach. Ich całkowita dłu-
gość na koniec 2010 roku wynosiła zaledwie 36,37 km (w 2009 roku – 29,6 km), z czego na 
obwodnicę Wyrzyska (w ciągu drogi S10) przypada 7,79 km, a Śmigla (droga krajowa nr S5) 
– 7,78 km. Pozostałymi odcinkami dróg ekspresowych w Wielkopolsce (w ciągu drogi S11) 
są: I część obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – 5,98 km oraz odcinek drogi Poznań-Kórnik 
– 14,81 km. W II etapie do 2012 roku zostanie oddana do użytku pozostała część obwodnicy 
Ostrowa Wielkopolskiego, która odciąży miasto od tranzytu na kierunku północ – południe. 
Po wybudowaniu (zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2012 roku) wschodniej ob-
wodnicy Poznania na odcinku Poznań – Gniezno (droga ekspresowa S5), oraz zachodniej 
Poznań – Złotkowo (droga ekspresowa S11), w znaczący sposób zmniejszy się uciążliwość 
tranzytu w rejonie aglomeracji poznańskiej na osi północ – południe. Poprawie ulegnie też 
dostęp południowych oraz północnych części Wielkopolski do autostrady A-2. Całkowita dłu-
gość dróg ekspresowych w Wielkopolsce stanowi jedynie około 6,97% długości tych dróg w 
kraju. 

Poza autostradą A-2 najistotniejsze znaczenie dla ruchu tranzytowego mają drogi 
krajowe, mające w przyszłości stać się drogami ekspresowymi: 
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• nr 5 Wrocław - Poznań – Bydgoszcz, 

• nr 8 Wrocław – Kępno – Piotrków Trybunalski , 

• nr 10 Szczecin – Piła - Bydgoszcz – Toruń, 

• nr 11 Kołobrzeg – Poznań – Kępno – Kluczbork. 

Ten układ dróg uzupełniony o drogę krajową nr 12 w układzie równoleżnikowym 
Łęknica – Żary – Leszno – Kalisz – Piotrków Trybunalski – Radom oraz drogi krajowe prze-
biegające równolegle do siebie w układzie południkowym, tj. nr 15 – Trzebnica – Krotoszyn – 
Jarocin – Września – Gniezno – Inowrocław – Toruń – Ostróda i nr 25 – Oleśnica – Kalisz – 
Konin – Bydgoszcz – Człuchów, oprócz znaczenia tranzytowego, pełnią funkcje „szkieletu”, 
na którym opiera się cały układ drogowych powiązań wewnątrzregionalnych Wielkopolski. 

Łączna długość siedemnastu odcinków dróg krajowych na terenie województwa, 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, 
wynosi około 1 500 km, z czego tylko około 120 km posiada drugie jezdnie.  

Najdłuższe odcinki dróg krajowych występują w powiecie poznańskim (140,92 km) 
oraz konińskim (88,64 km). Związane jest to z tranzytowym położeniem obu powiatów, gdzie 
krzyżują się długie odcinki dróg krajowych. Z drugiej strony występują powiaty wolsztyński 
(23,01 km) oraz ostrzeszowski (23,18 km) przez które przechodzą tylko krótkie odcinki dróg 
krajowych nr 32 i 11 oraz powiaty zupełnie pozbawione odcinków dróg krajowych (śremski i 
wągrowiecki).  

 
Tab. 12.  Sieć drogowa Wielkopolski na tle kraju 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 405,1 405,1 551,7 551,7 662,7 662,5 765,2 849,4
Autostrady w km 

Wielkopolska 48,0 48,0 149,7 149,7 195,3 195,1 195,1 195,1

Polska 1,3 1,3 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 2,7Autostrady na 1 000 
km2 Wielkopolska 1,6 1,6 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5

Polska 225,6 225,6 232,7 257,7 297,2 329,9 451,6 521,5Drogi ekspresowe w 
km Wielkopolska 8,0 8,0 10,3 12,8 12,8 12,8 14,8 29,6

Polska 0,72 0,72 0,74 0,82 0,95 1,06 1,44 1,67Drogi ekspresowe na 
1 000 km2 Wielkopolska 0,27 0,27 0,35 0,43 0,43 0,43 0,50 0,99

Polska 250 290,8 248 786,1 252 018,5 253 781,4 255 542,5 258 909,7 261 232,9 268 372,2Drogi publiczne o 
twardej nawierzchni w 
km Wielkopolska 24 046,0 24 406,9 24 826,9 25 122,2 25 396,3 25 791,5 26 208,9 26 767,5

Polska 80,0 79,6 80,6 81,2 81,7 82,8 83,5 85,8Drogi publiczne o 
twardej nawierzchni na 
100 km2 Wielkopolska 80,6 81,8 83,2 84,2 85,1 86,5 87,9 89,7

Polska 28 243,5 28 317,6 28 368,3 28 405,5 28 441,3 28 455,0 28 474,4 28 410,2Drogi wojewódzkie w 
km Wielkopolska 2 667,0 2 673,1 2 696,5 2 705,2 2 693,4 2 695,8 2 693,4 2 693,3

Polska 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1Drogi wojewódzkie na 
100 km2 Wielkopolska 8,9 9,0 9,0 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0

Polska 15,2 14,8 15 14,3 13,8 15 14,3 12,0Ofiary śmiertelne w 
wypadkach drogowych 
na 100 tys. ludności  Wielkopolska 15,5 15,6 16 14,9 15,1 15 16,3 11,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W układzie drogowym Wielkopolski istotne znaczenie mają drogi wojewódzkie, któ-
rymi administruje Samorząd Województwa poprzez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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w Poznaniu. W 2009 roku długość dróg wojewódzkich wynosiła 2 693,3 km. Drogi te łączą 
wszystkie ważniejsze ośrodki miejskie województwa.  

W Wielkopolsce występuje niedostatek połączeń drogowych dobrej jakości, szcze-
gólnie w relacji północ – południe regionu. Problemem jest stan techniczny dróg. O ile np. w 
2010 roku prawie połowa długości dróg krajowych w województwie znajdowała się w stanie 
dobrym, a tylko 24,4% posiadało stan niezadowalający, to na drogach wojewódzkich około 
44% dróg było w stanie dobrym, a 29% w stanie złym. Generalnie obserwuje się prawidło-
wość: im niższa kategoria dróg, tym gorszy ich stan techniczny. 

Niewielka ilość dróg ekspresowych oraz w większości słaba jakość dróg krajowych 
o małej przepustowości i nośności, wpływa na słabą spójność terytorialną pomiędzy różnymi 
częściami Wielkopolski, jak i całego regionu z innymi częściami Polski, a także wpływa na 
przeciążenie ruchem drogowym pozostałych rodzajów dróg, zwłaszcza dróg wojewódzkich. 

Województwo wielkopolskie dysponuje ponadto znaczącą siecią dróg powiatowych 
i gminnych, odgrywających bardzo istotną rolę w dostępie ludności i podmiotów gospodar-
czych do ośrodków ponadlokalnych i sieci dróg znaczenia regionalnego. 

W 2009 roku w województwie było 11 324 km dróg powiatowych o twardej na-
wierzchni (w tym aż 11 116 km posiadało nawierzchnię ulepszoną) oraz 11 020 km dróg 
gminnych o twardej nawierzchni, (z czego 8 794 km o nawierzchni ulepszonej). Długość tych 
dróg zwiększa się z każdym rokiem. Jednak stan techniczny znacznej części tych dróg jest 
zły, choć ulega poprawie m. in. dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej oraz pro-
gramów krajowych. Wiele samorządów zgłasza też potrzeby uzupełnienia istniejącej sieci 
dróg powiatowych i gminnych o nowe odcinki. 

System transportowy Wielkopolski, tak jak i całego kraju, jest niewystarczający dla 
obecnego natężenia ruchu. Potwierdza to badanie wykonane przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad nt. średniego dobowego natężenia ruchu. Według ostatnich ba-
dań z roku 2010, średni dobowy ruch na drogach krajowych w Wielkopolsce wyniósł 10 918 
poj./dobę. Był to wzrost w stosunku do ostatniego badania z 2005 o 18%. Na drogach mię-
dzynarodowych średnie dobowe natężenie ruchu wynosiło 16 835 poj./dobę, co stanowi 
wzrost o 22% w tym samym okresie.  

W 2010 roku – w stosunku do badań w 2005 roku - wzrósł zdecydowanie udział w 
ruchu samochodów ciężarowych. 

Badania prowadzone na drogach wojewódzkich regionu także w 2010 roku, wska-
zują na 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 na drogach wojewódzkich zdecydowanie przeważał ruch samocho-
dów osobowych i dostawczych, których łączny udział w ruchu wynosił ponad 90%. Udziały w 
ruchu pozostałych kategorii pojazdów silnikowych były znacznie mniejsze. Utrzymała się 
prawidłowość z roku 2005 wskazująca na to, że drogi wojewódzkie są w znacznie mniejszym 
stopniu wykorzystywane przez ciężki ruch towarowy, niż drogi krajowe.  
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Dzięki środkom z funduszy europejskich, a także pochodzących z budżetu państwa 
i budżetów samorządów, powstaje wiele ważnych inwestycji drogowych takich jak m. in.: bu-
dowa zachodniej i wschodniej obwodnicy Poznania w ciągach dróg S-5 i S-11, obwodnicy 
Ostrowa Wielkopolskiego (S-11), Wągrowca (DW 241), Murowanej Gośliny (DW 196), 
Czarnkowa (DW 178) a także przebudowa drogi wojewódzkiej 434 na odcinku Śrem – DK 36 
oraz wiele innych odcinków dróg zarówno na trasach regionalnych jak i lokalnych.  

W 2010 roku zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego plan fi-
nansowy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyniósł w przybliżeniu 283,5 mln zł. 
W tym wydatki inwestycyjne wyniosły 211,5 mln zł, a bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz 
koszty administrowania drogami pochłonęły 72 mln zł. Łącznie efekty rzeczowe zadań zreali-
zowanych w 2010 roku to wybudowanie 6 obwodnic o łącznej długości 24 km, przebudowa 
lub rozbudowa 126,4 km dróg, a także 16,4 km chodników i około 9 km ścieżek pieszo-
rowerowych. Ponadto wybudowano 11 wzbudzanych i 7 pełnych sygnalizacji świetlnych oraz 
przebudowano 1 skrzyżowanie na rondo. 

W ramach zadań realizowanych przy współudziale środków z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęto szereg prac związanych z budową i rozbu-
dową dróg wojewódzkich oraz zbudowaniem na nich kilku obwodnic miast regionu (m. in. 
Czarnkowa i Wągrowca), których zakończenie planowane jest w następnych latach. Łączna 
wartość tych zadań to 372,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE na kwotę 298,5 mln zł. W roku 
2010 zrealizowano roboty na kwotę 126,4 mln zł w tym dofinansowanie UE to 101,7 mln zł. 
Realizacja tych zadań przyczyni się do wybudowania w sumie 4 obwodnic o łącznej długości 
20,5 km oraz rozbudowy lub przebudowy 70,1 km dróg wojewódzkich. 

Łącznie zakres rzeczowy zrealizowanych zadań to przebudowa i remonty 349 km 
dróg, a także przebudowa 2 obiektów inżynierskich oraz budowa 17 sygnalizacji świetlnych. 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 zarezerwowano pieniądze na współfinansowanie inwestycji drogowych w dwóch dzia-
łaniach 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych” oraz 2.2 „Poprawa do-
stępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”. Według danych Krajo-
wego Systemu Informatycznego „SIMIK 07-13” z dnia 22 lipca 2011 roku, od początku okre-
su programowania w całym regionie, przebudowano 8,97 km dróg wojewódzkich w działa-
niach 2.1 oraz 2.2. W działaniu 2.2 zostało wybudowanych 13,36 km oraz przebudowanych 
56,52 km dróg gminnych a dróg powiatowych odpowiednio 1,69 km oraz 215,76 km. Ponad-
to w ramach działania 2.2 powstało 12,86 km dróg i ścieżek rowerowych. 

W październiku 2008 roku Uchwałą Rady Ministrów został utworzony Program Wie-
loletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”. Zasadniczo 
wsparcie przebudowy, budowy lub remontu odcinków dróg gminnych i powiatowych ma pro-
wadzić do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Efek-
tem ma być lepsze powiązanie sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódz-
kich i krajowych, mające na celu zwiększenie dostępności lokalnych ośrodków gospodar-
czych. 
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Dzięki uruchomieniu tego programu w 2010 roku udało się przebudować, wyremon-
tować lub wybudować w Wielkopolsce 131,1 km dróg powiatowych za łączną kwotę 78 mln 
zł oraz 71,5 km dróg gminnych za 82,5 mln zł. 

W ciągu trzech lat realizacji Programu samorządy województwa wielkopolskiego 
otrzymały wsparcie z budżetu państwa w wysokości około 216 mln zł z przeznaczeniem na 
przebudowę, budowę lub remonty ponad 505 km dróg lokalnych. 

Generalnie, wśród największych wad całości układu drogowego Wielkopolski wy-
mienić należy m. in. brak dokończenia na terenie Wielkopolski autostrady A-2 w kierunku za-
chodnim (zostanie ona ukończona zgodnie z zapowiedziami spółki Autostrada Wielkopolski 
S.A, w listopadzie 2011 roku), brak sieci dróg ekspresowych, niedostateczną ilość obwodnic 
miejscowości w ciągach dróg obciążonych intensywnym ruchem tranzytowym, niedostoso-
wanie parametrów technicznych znacznej części dróg oraz niewystarczającą liczbę drogo-
wych przepraw mostowych. 

Na drogach Wielkopolski prowadzone są regularne przewozy osób. 

 
Ryc. 5.  Liczba regularnych linii autobusowych a ilość przewiezionych pasażerów 
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Źródło: Transport Publiczny w Wielkopolsce, Departament Transportu UMWW 

 

W końcu 2010 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 791 regularnych 
linii autobusowych posiadających zezwolenie Marszałka (spadek o 98 linii w stosunku do 
2009 roku), przebiegających przez obszar co najmniej dwóch powiatów (około 2600 kursów) 
i 93 linii regularnych specjalnych (dowozy dzieci do szkół i przewozy pracownicze – około 
200 kursów). Łączna liczba linii w Wielkopolsce po uwzględnieniu komunikacji o zasięgu 
gminnym, powiatowym oraz międzyregionalnym szacowana jest na ponad 1900 linii.  

W 2010 roku łącznie zostało przewiezionych 39,5 mln pasażerów (41,6 mln w 2009 
roku). Oznacza to spadek o przeszło 2 mln osób.  
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Sieci komunikacji miejskiej funkcjonujące w regionie obejmują 4 702 km linii komu-
nikacyjnych, w tym 1 576 km na obszarach wiejskich. Z tego 4 485 km przypada na linie au-
tobusowe, a 217 km na tramwajowe.  

Układ infrastruktury drogowej Wielkopolski nie jest przystosowany w sposób dosta-
teczny do lawinowo wzrastającego ruchu pojazdów. W 2009 roku w województwie było zare-
jestrowanych 2 252 tys. pojazdów samochodowych, w tym 266 tys. samochodów ciężaro-
wych i 22 tys. ciągników samochodowych oraz 165 tys. ciągników rolniczych. Liczba wszyst-
kich rodzajów pojazdów rośnie z każdym rokiem w znacznym tempie.  

W 2009 roku odnotowano 3 989 wypadków drogowych, w których 403 osoby ponio-
sły śmierć, a prawie 5 171 osób zostało rannych. Do tego bilansu trzeba dodać prawie 30,8 
tys. kolizji drogowych. Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tys. lud-
ności zarówno w kraju, jak i Wielkopolsce, po okresie wahań zmniejszył się do około 12 osób 
na 100 tys. ludności. Znaczna liczba ofiar wypadków spowodowana jest dużym natężeniem 
ruchu, złym stanem technicznym dróg i nieodpowiednimi parametrami technicznymi, ale 
również często złym stanem technicznym pojazdów oraz brawurą kierowców. Dane te wska-
zują na wagę problemu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Konkluzje: 

• słaby stan techniczny części dróg oraz narastające ich przeciążenie, 

• niewystarczająca sieć dróg ekspresowych, 

• wzrost znaczenia tranzytowości Wielkopolski ( w układzie wschód-zachód) 

• wysokie obciążenie ruchem pojazdów sieci dróg krajowych i wojewódzkich, 

• znaczne dysproporcje w dostępie do sieci drogowej wewnątrz województwa 
(szczególnie w północnej części regionu), 

• niewystarczająca ilość obwodnic miejscowości w ciągach dróg obciążonych in-
tensywnym ruchem tranzytowym, 

• wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. 

 

1.3.2. Infrastruktura kolejowa 

 

Układ sieci kolejowej na obszarze województwa wielkopolskiego składa się z linii 
kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, objętych umowami: AGC (o głównych międzyna-
rodowych liniach kolejowych) i AGTC (o ważnych międzynarodowych liniach transportu 
kombinowanego i obiektach towarzyszących), linii kolejowych o znaczeniu państwowym oraz 
linii kolejowych o znaczeniu lokalnym. 

Przez obszar Wielkopolski przebiegają odcinki linii kolejowych o znaczeniu między-
narodowym: 
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• E-20 w ramach II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Berlin – Warszawa – 
Mińsk – Moskwa – Niżnyj Nowgorod. Jest to linia kolejowa nr 3 Kunowice – Poznań – 
Warszawa Zachodnia, której odcinek przebiegający przez województwo ma długość 
217,7 km, 

• E-59 łączący Szczecin i Świnoujście z południową częścią Europy. Są to linie kolejo-
we nr 271 Wrocław – Poznań o długości 103,2 km oraz linia nr 351 Poznań – Szczecin, o 
długości 87,8 km w granicach województwa wielkopolskiego. Są to linie kolejowe łączące 
zachód ze wschodem Europy oraz północ kontynentu z południem, o strategicznym zna-
czeniu dla kraju i regionu. 

Linia E-20 na odcinku między Warszawą a Poznaniem została już na znacznej czę-
ści swojej długości zmodernizowana. Zakończenie modernizacji zaplanowano na 2014 rok. 
Linię E-59 na odcinku z Wrocławia do Szczecina planuje się zmodernizować do 2015 roku. 
Obydwie trasy mają docelowo posiadać parametry techniczne, pozwalające pociągom rozwi-
jać prędkość od 160 do 250 km/h. 

Wśród linii kolejowych o znaczeniu państwowym, najważniejszą rolę dla Wielkopol-
ski odgrywają:  

• linia nr 14 Łódź Kaliska – Ostrów Wlkp. – Żagań – Zasieki – granica państwa (odci-
nek w granicach województwa 163,8 km), 

• linia nr 18 Kutno – Piła (44 km), 

• linia nr 131 Chorzów Batory – Konin – Tczew (41,7 km), 

• linia nr 203 Tczew - Piła – Kostrzyn nad Odrą – granica państwa (61,8 km), 

• linia nr 272 Kluczbork – Poznań Główny (175,7 km), 

• linia nr 353 Poznań Garbary – Inowrocław – Skandawa – Žielieznodorožnyj (70,9km), 

• linia nr 355 Ostrów Wlkp. – Grabowno Wielkie (47,2 km) w granicach województwa. 

Wymienione linie tworzą szkielet powiązań międzyregionalnych Wielkopolski. Są to 
– poza kilkoma odcinkami - szlaki kolejowe dwutorowe, zelektryfikowane. 

Istotną rolę dla funkcjonowania transportu kolejowego o charakterze międzyregio-
nalnym i wewnątrzregionalnym oraz lokalnym na obszarze Wielkopolski pełnią: 

• linia nr 281 Oleśnica – Krotoszyn – Września – Gniezno – Więcbork – odcinek o dłu-
gości 123,9 km w granicach województwa, 

• linia nr 354 Poznań Główny – Piła Główna (92,9 km), 

• linia nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna (79,2 km), 

• linia nr 357 Luboń k/Poznania – Sulechów (90,2 km), 

• linia nr 359 Leszno – Zbąszyń (68,9 km), 

• linia nr 360 Jarocin – Kąkolewo (60,2 km), 

• linia nr 405 Piła Główna – Ustka (60,3 km). 
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Linie te łączą główne ośrodki miejskie województwa ze stacjami węzłowymi w re-
gionach sąsiednich. Umożliwiają także mieszkańcom województwa dojazdy do miejsc pracy i 
nauki, zlokalizowanych w ośrodkach ponadlokalnych i subregionalnych. 

Województwo wielkopolskie dysponuje dość gęstą – z wyjątkiem środkowo-
wschodniej części regionu, w której w ogóle brak jest linii kolejowych – siecią „dróg żela-
znych”. 

 
Tab. 13.  Sieć kolejowa Wielkopolski na tle kraju 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 21 073,0 20 665,0 20 250,0 20 253,0 20 176,0 20 107,0 20 196,0 20 360,0
Linie kolejowe w km 

Wielkopolska 2 149,0 2 158,0 2 146,0 2 066,0 2 071,0 2 057,0 2 058,0 2 115,0

Polska 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5Linie kolejowe na 100 
km2 Wielkopolska 7,2 7,2 7,2 6,9 6,9 6,9 6,9 7,1

Polska 98,4 98,3 98,3 97,9 97,9 98,5 99,1 99,1Udział linii kolejowych 
normalnotorowych w % Wielkopolska 94,2 94,3 94,2 94,0 93,8 95,5 95,5 95,5

Polska 57,9 58,8 59,3 58,7 58,8 59,2 59,0 59,0Udział linii kolejowych 
zelektryfikowanych w % Wielkopolska 57,5 58,5 58,7 60,9 59,4 61,1 60,9 59,4

Polska 344,0 344,0 344,0 410,0 413,0 310,0 189,0 189,0Linie kolejowe wąskoto-
rowe w km Wielkopolska 124,0 124,0 124,0 124,0 128,0 92,0 93,0 93,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Całkowita długość linii kolejowych w regionie w 2009 roku wynosiła 2 115 km, co 
stanowiło około 10,4% ogólnej długości linii kolejowych w Polsce. 

Wskaźnik gęstości sieci kolejowej w 2009 roku wyniósł w Wielkopolsce 7,1 km/100 
km2 i był wyższy niż w kraju – 6,5 km/100 km2, a także wyższy od wskaźnika dla krajów UE, 
gdzie wynosił około 5 km/100 km2. 

Linii normalnotorowych było 2 022 km, tj. 95,6% ogólnej długości linii kolejowych, w 
tym 962 km to linie jednotorowe, a 1 153 km – linie dwu- i więcej torowe. Zelektryfikowanych 
było 59,4% linii normalnotorowych. 

W Wielkopolsce w 2009 roku eksploatowano także 93,0 km linii wąskotorowych, tj. 
około 49% takich linii w kraju. Na liniach wąskotorowych odbywają się regularne przewozy 
turystyczne i pasażerskie, a częściowo także towarowe. Odbywają się one na trasach 
Gnieźnieńskiej i Kaliskiej Kolei Wąskotorowej, Śmigielskiej i Pleszewskiej Kolei Dojazdowej 
oraz Średzkiej i Wyrzyskiej Kolei Powiatowej. 

Stan techniczny infrastruktury kolejowej ma wpływ na prędkość przejazdową pocią-
gów, częstotliwość kursowania pociągów, czas podróży i bezpieczeństwo ruchu. Zmniejsze-
nie standardów utrzymania sieci kolejowej pogłębia jej dekapitalizację. W Wielkopolsce naj-
lepiej utrzymane są linie o znaczeniu międzynarodowym. Gorsze standardy ruchu występują 
na liniach kolejowych międzywojewódzkich i regionalnych. 

Standard sieci kolejowej w Wielkopolsce ocenia się jako wyższy od średniej krajo-
wej. Jednak wiele odcinków torów, podtorza i rozjazdów jest w złym stanie technicznym, 
wymagając natychmiastowej naprawy lub wymiany. Także inne elementy infrastruktury kole-
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jowej, takie jak: mosty, wiadukty, tunele, przepusty czy ściany oporowe, często wymagają 
wymiany konstrukcji nośnej oraz bieżącej konserwacji, mającej na celu zmniejszenie ich po-
stępującej degradacji. W wielu przypadkach urządzenia sterowania ruchem są technicznie 
przestarzałe i konieczna jest ich modernizacja, bądź wymiana w celu poprawy bezpieczeń-
stwa pasażerów. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i ruchu drogowego oraz jego płyn-
ności, konieczna jest budowa dwupoziomowych skrzyżowań głównych dróg z liniami kolejo-
wymi. Na skrzyżowaniach mniej uczęszczanych szlaków kolejowych z drogami o mniejszym 
natężeniu ruchu, pilne są działania modernizacyjne w obrębie przejazdów kolejowych oraz 
ich wyposażenie w nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne. 

Czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom i warunki obsługi podróżnych oraz 
na wizerunek polskiego kolejnictwa jest zły stan znacznej części dworców i przyległych tere-
nów. Przede wszystkim przebudowy i modernizacji wymaga dworzec i stacja kolejowa Po-
znań Główny. Większość pozostałych dworców w Wielkopolsce także wymaga zdecydowa-
nych działań rewitalizacyjnych. W istniejącym systemie właścicielskim, gdzie dworce i tereny 
kolejowe nie należą do samorządów, tylko do PKP, obiekty i urządzenia dworcowe tylko w 
nielicznych przypadkach są poddawane rewitalizacji.  

Na terenie dworca Poznań Główny i wokół niego rozpoczęte zostały prace nad re-
alizacją zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Powstanie nowy węzeł komunikacyjny 
obejmujący dworzec kolejowy, terminal autobusowy PKS, przystanki autobusów komunikacji 
miejskiej oraz centrum handlowe, obiekty biurowe, parkingi i hotel. Nowe Centrum będzie 
powiązane komunikacyjnie z siecią ulic miejskich. 

Na terenie województwa od kilku lat prowadzone są intensywne prace moderniza-
cyjne, przede wszystkim na głównych ciągach kolejowych. Największym i najbardziej kosz-
townym przedsięwzięciem była kompleksowa modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowe-
go, zakończona w 2008 roku. Projekt, którego koszt całkowity wyniósł 105 mln euro, został 
sfinansowany z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.  

Dzięki tej inwestycji poprawie uległo bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, 
zwiększeniu uległa przepustowość linii i całego węzła, usprawniono ruch pociągów, obniżono 
koszty eksploatacji infrastruktury kolejowej, ograniczono zanieczyszczenie środowiska, wyni-
kające z eksploatacji linii i urządzeń kolejowych. 

Opracowany przez Generalną Dyrekcję PKP program rozwoju infrastruktury trans-
portowej do 2015 roku zakłada na obszarze województwa wielkopolskiego modernizację linii 
kolejowych na głównych szlakach i dostosowanie ich do prędkości 160 km/h.  

Doceniając znaczenie komunikacji kolejowej dla prawidłowego funkcjonowania re-
gionu, 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.  

Pierwszym z nich jest modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Byd-
goszcz na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz. Priorytetowymi celami modernizacji wartej 
153 mln zł jest podniesienie maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich do 120 
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km/h, skrócenie czasu przejazdu o około 34 minuty oraz zwiększenie liczby kursujących po-
ciągów. 

Drugim projektem jest modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń na od-
cinku Wolsztyn – Luboń. W projekcie wartym 84 mln zł zakłada się dostosowanie infrastruk-
tury do kursowania pociągów pasażerskich przy użyciu konwencjonalnego taboru z prędko-
ścią 90 km/h oraz dla autobusów szynowych z prędkością 100 km/h, skrócenie czasu podró-
ży pasażerów o około 17 minut poprzez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich, 
zwiększenie przepustowości linii kolejowej, niezawodności transportu kolejowego i komfortu 
podróżowania; poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych i poprawę bezpieczeństwa 
ruchu12.  

Aktualnie prowadzone są również prace nad usunięciem tzw. „wąskich gardeł” na 
trasie kolejowej z Poznania do Inowrocławia, co pozwoli na osiągnięcie na całej trasie pręd-
kości 120 km/h. Niebawem nastąpi również rozpoczęcie prac na lini E 59 Wrocław – Poznań, 
na odcinku Poznań – Czempiń. 

Obok modernizacji istniejących linii kolejowych planuje się realizację nowej linii kolei 
dużych prędkości. Planowana Kolej Dużych Prędkości, tzw. „Y” ma przebiegać z Warszawy 
do Łodzi i dalej rozgałęzieniami do Poznania i Wrocławia. Pociągi na tej trasie będą mogły 
jeździć z prędkością do 350 km/h. Linia „Y” będzie stanowić połączenie czterech ważnych 
polskich aglomeracji, stając się w kraju jednym z podstawowych elementów sieci linii kolejo-
wych o znaczeniu międzynarodowym. 

Przebieg linii nie jest jeszcze ostatecznie zdecydowany. Proponuje się, by na trasie 
przebiegającej przez województwo wielkopolskie znalazły się 2 węzły pośrednie: jeden w 
okolicach Jarocina, a drugi Nowych Skalmierzyc. Przewiduje się, że prace budowlane zosta-
ną rozpoczęte w roku 2014, a całość zostanie zakończona w roku 2020. Koszt inwestycji 
szacuje się na 20 mld zł. 

Istotną rolę w systemie przewozów kolejowych odgrywają na terenie województwa 
wielkopolskiego przewozy regionalne. Zarządza nimi Wielkopolski Zakład Przewozów Re-
gionalnych, wchodzący w skład samorządowej spółki PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
Do końca roku 2008 spółka „Przewozy Regionalne” wchodziła w skład państwowego przed-
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Od początku 2009 roku spółka została, na mocy 
umowy Ministra Infrastruktury z samorządami wojewódzkimi, usamorządowiona. Wielkopol-
ska uzyskała 9,7% udziałów w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne. Jest to drugi 
pod względem wielkości udział wśród województw (po mazowieckim, które uzyskało 13,5% 
udziałów).  

Ze względu na znaczną ilość udziałowców w spółce Przewozy Regionalne wpływ 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na jej działalność oraz jakość wykonywanych 
usług jest ograniczona. W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego pod-
jął decyzję o powołaniu własnej spółki samorządowej (Uchwała nr XXXIX/542/09 z dnia 28 
września 2009r.), która z dniem 1 czerwca 2011 roku rozpoczęła przewozy pasażerskie na 
obszarze województwa. Obecnie spółka Koleje Wielkopolskie obsługuje połączenia na li-

                                                 
12 Opracowanie na podstawie: Transport Publiczny w Wielkopolsce, Departament Transportu UMWW, Poznań, maj 2011. 
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niach: Leszno – Gostyń – Jarocin, Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek oraz Leszno – Krotoszyn 
– Ostrów Wielkopolski. W ciągu doby na tych trasach jeździ 59 pociągów. Wkrótce przewi-
dywane jest rozpoczęcie przewozów na wybranych liniach zelektryfikowanych w regionie. Po 
zakończeniu modernizacji na liniach kolejowych nr 356 i 357, spółka przejmie również obsłu-
gę połączeń z Poznania do Wągrowca i Wolsztyna. 

Po wcześniejszym intensywnym spadku wielkości przewozów pasażerskich, spo-
wodowanym wzrostem konkurencyjności innych środków transportu, przede wszystkim sa-
mochodowego, od połowy 2006 roku obserwowany jest powolny, ale systematyczny wzrost 
liczby przewożonych w Wielkopolsce pasażerów.  

W 2010 roku na zlecenie Departamentu Transportu UMWW opracowano i wykona-
no analizę zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe w otoczeniu komunikacyj-
nym linii kolejowych w województwie pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych przez 
środki transportu. Na ich podstawie została stworzona koncepcja przewozów aglomeracyj-
nych wokół Poznania jako elementu sieci kolei regionalnych województwa. Ma ona w zało-
żeniu usprawnić komunikację pasażerską poprzez wdrożenie cyklicznego kursowania pocią-
gów w obrębie szeroko rozumianej aglomeracji z częstotliwością co 30 minut, a także połą-
czenia z istniejącą siecią autobusową, której zadaniem byłoby dowożenie pasażerów do 
przystanków kolejowych. 

Pełne korzyści z wprowadzenia nowej oferty przewozowej w obrębie aglomeracji 
poznańskiej zostaną osiągnięte po zakończeniu trwających lub planowanych inwestycji kole-
jowych, takich jak budowa nowego dworca Poznań Główny, modernizacja linii kolejowych 
356 i 357 oraz linii E 59. 

Dla poprawy obsługi ruchu pasażerskiego na liniach lokalnych, przede wszystkim 
na liniach niezelektryfikowanych, Zarząd Województwa zdecydował o zakupie autobusów 
szynowych. Od 2002 roku zakupiono łącznie 22 takie składy. 

Wszystkie autobusy szynowe będące własnością Województwa Wielkopolskiego są 
wydzierżawione spółce Koleje Wielkopolskie, która następnie poddzierżawia je przewoźni-
kowi kolejowemu, aktualnie wykonującemu w ramach służby publicznej kolejowe przewozy 
pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego, tj. spółce „Przewozy Regionalne” 
(Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu)13. 

Szynobusy regularnie obsługują połączenia: 

• Leszno – Krotoszyn – Ostrów Wlkp.,  

• Leszno – Gostyń – Jarocin, 

• Leszno – Głogów, 

• Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek, 

• Poznań – Wągrowiec – Gołańcz, 

• Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn, 

• Piła – Krzyż, 

                                                 
13 Opracowanie na podstawie: Transport Publiczny w Wielkopolsce, Departament Transportu UMWW, Poznań, maj 2011. 
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• Piła – Chojnice, 

• Piła – Wałcz. 

 

Na terenie województwa kursują również pociągi prowadzone trakcją parową, w re-
gularnej komunikacji pasażerskiej, obsługiwane lokalnie przez parowozownię w Wolsztynie, 
która jest także unikatową atrakcją turystyczną regionu. 

W 2010 roku zrealizowany został kontrakt na dostawę 12 sztuk używanych elek-
trycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Wielkopolskiego. Koszt ich za-
kupu wyniósł około 11 mln zł.  

Z uwagi na stopień wyeksploatowania wszystkie EZT w latach 2011-2015 sukce-
sywnie poddawane będą gruntownej modernizacji, co umożliwi ich dalszą eksploatacją przez 
okres minimum 15 lat. Modernizacja będzie polegać m. in. na podniesieniu prędkości mak-
symalnej pojazdów do 120 km/h, montażu systemów klimatyzacji w przedziałach pasażer-
skich i kabinach maszynisty oraz zmianie aranżacji wnętrza i modernizacji wózków, co wpły-
nie w znaczący sposób na bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych. Finansowana będzie ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego 
oraz z rezerwy celowej budżetu państwa. 

Obecnie tabor, jaki posiada przewoźnik „Przewozy Regionalne Sp. z o.o.” składa 
się w większości ze starych, wyeksploatowanych EZT i wagonów, których średni wiek wynosi 
ponad 30 lat. 

W celu poprawy możliwości przewozowych, poprawy bezpieczeństwa i skrócenia 
czasu podróży, a także polepszenia komfortu jazdy i zmniejszenia kosztów eksploatacyj-
nych, została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a spółką PESA Byd-
goszcz na dostawę 22 sztuk niskopodłogowych, wieloczłonowych i jednoprzestrzennych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych „Elf” napędzanych silnikiem prądu przemiennego. Pręd-
kość eksploatacyjna nowych pojazdów ma wynosić 160 km/h. Projekt jest realizowany w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze współfinansowaniem bu-
dżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Całość kontraktu to 483 mln zł, z tego środki UE stanowią przeszło 
168 mln zł. 

Przewozy towarowe na terenie województwa wielkopolskiego wykonuje głównie 
PKP CARGO S.A. poprzez Zakłady Przewozów Towarowych w Poznaniu i Jarocinie oraz kil-
kanaście innych podmiotów gospodarczych. 

Towary nadawane z terenu województwa to przede wszystkim: metale i wyroby me-
talowe, drewno i wyroby drewniane, płody rolne, przesyłki kombinowane i pozostałe ładunki. 
W odbiorach dominującą rolę odgrywają ładunki masowe, takie jak węgiel, cement, ropa naf-
towa i wyroby naftowe oraz kamienie wszelkie14. W przewozach kolejowych znaczny udział 
odgrywają także samochody osobowe i ich części oraz wyroby meblarskie. Największy 

                                                 
14 Według danych PKP S.A. 
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udział w nadaniach towarów w regionie mają takie miejscowości jak Kłodawa, Konin, Swa-
rzędz, Szamotuły i Ostrów Wielkopolski. 

Transport kolejowy jest znacznie mniej szkodliwy dla środowiska od transportu dro-
gowego. Promuje się go jako proekologiczną formę transportu. Udział emisji substancji 
szkodliwych w przeliczeniu na pasażero- lub tonokilometr jest w transporcie kolejowym o kil-
kadziesiąt procent niższy niż w przypadku transportu drogowego. Szacuje się, że udział kolei 
w wytwarzaniu CO2 wynosi około 7,1%, a w przypadku transportu drogowego aż 73%. Poza 
wyżej wymienionymi czynnikami za rozwojem transportu kolejowego przemawia jego mniej-
sze zapotrzebowanie terenowe, energooszczędność, niższy poziom hałasu i mniejsza liczba 
wypadków z udziałem kolei, w stosunku do transportu drogowego. 

 

Konkluzje: 

• generalnie dobrze rozwinięta sieć kolejowa, z wyjątkiem środkowego obszaru 
wschodniej części województwa, gdzie w ogóle brak jest linii kolejowych, 

• nienajlepszy stan techniczny dużej części sieci kolejowej, za wyjątkiem kilku 
odcinków na liniach o znaczeniu międzynarodowym, przy ogólnym standardzie 
utrzymania sieci wyższym niż w kraju, 

• bardzo zły stan znacznej części infrastruktury dworcowej i przyległych terenów, 

• funkcjonowanie linii wąskotorowych obsługujących regularne przewozy tury-
styczne i pasażerskie (połowa długości takich linii w kraju), 

• przestarzały i niewystarczający ilościowo tabor kolejowy,  

• rozwinięte przewozy regionalne na liniach niezelektryfikowanych przy użyciu 
szynobusów, 

• duże inwestycje w tabor i linie kolejowe, 

• zakończona modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego, 

• powolny, ale systematyczny wzrost liczby przewożonych pasażerów. 

 

1.3.3. Transport lotniczy 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się Międzynarodowy Port Lotni-
czy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Obsługuje on ruch pasażersko-towarowy 
w relacjach krajowych i europejskich.  

Ponadto w regionie znajduje się kilka małych lotnisk cywilno-sportowych: Lotnisko 
Konin – Kazimierz Biskupi, Lotnisko Ostrów Wielkopolski – Michałków, Lotnisko Leszno – 
Strzyżewice, Lotnisko powojskowe w Pile, Lotnisko Poznań – Kobylnica/Ligowiec, Lotnisko 
powojskowe Bednary w gm. Pobiedziska, oraz Lądowisko Poznań – Zborowo w gm. Buk i 
Lądowisko Poznań – Radzewice w gm. Kórnik. Są to lotniska należące przeważnie do aero-
klubów i stanowiące bazę sportowo-treningową oraz obsługujące cywilne przeloty prywatne.  
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Przy kilku większych szpitalach w: Kaliszu, Lesznie, Pile, Złotowie i Puszczykowie 
zlokalizowano lądowiska dla śmigłowców transportu sanitarnego. 

Oprócz cywilnych lotnisk na terenie województwa zlokalizowane są czynne 2 lotni-
ska wojskowe: w Powidzu oraz w Poznaniu – Krzesinach. Jest również kilka obecnie nie-
czynnych lotnisk powojskowych, a także 3 odcinki drogowe przystosowane do funkcji lądo-
wisk zlokalizowane w Rydzynie, Granowie i Wrześni. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Poznań – Ławica to najważniejsze lotnisko regionu. 
Na jego infrastrukturę składa się nowoczesny terminal pasażerski i terminal cargo. Terminal 
pasażerski posiada najwyższy standard kategorii „A” wg Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego dla głównych pomieszczeń obsługi pasażerskiej. Aktualna przepusto-
wość terminala to 1,5 mln pasażerów rocznie, a w ciągu godziny może być obsłużonych 880 
pasażerów. 

W terminalu cargo znajdują się: magazyn 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. 

Obecnie z lotniska Ławica odbywają się regularne loty do 22 portów lotniczych Eu-
ropy (2010 rok), w tym do kilku stolic krajów Unii Europejskiej takich jak: Londyn, Madryt, 
Rzym, Dublin, Kopenhaga czy Praga oraz do kilku ważnych portów przesiadkowych, jak 
Frankfurt, Monachium, Barcelona czy Edynburg. Kilka razy dziennie odbywają się również 
rejsy do Warszawy. Loty czarterowe odbywają się do 9 państw na 27 kierunkach, w tym wie-
le ciekawych kierunków do Hiszpanii i Grecji a także portów Afryki Północnej. 

W ostatnich latach ruch pasażerski na lotnisku Ławica dynamicznie się rozwija, 
znacznie przewyższając jego wzrost w kraju. Tylko w latach 2005-2009, ruch na lotnisku Ła-
wica wzrósł o 205%, czyli o około 850 tys. pasażerów, gdzie w kraju przyrost ten wyniósł 
68%. W roku 2010 na poznańskim lotnisku zostało obsłużonych 1 419,12 tys. osób co sta-
nowi około 7% całego ruchu lotniczego w Polsce. Wpływ na taką sytuację miała dobra siatka 
połączeń zwłaszcza z niemieckimi jak i brytyjskimi lotniskami oraz duży przyrost lotów czarte-
rowych do wielu miejscowości turystycznych. W 2010 roku na lotnisku Ławica wykonano 
łącznie 23 601 operacji lotniczych. 

 
Tab. 14.  Ruch pasażerów w portach lotniczych w Wielkopolsce w tys. osób 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Przyjazdy 3 260,91 3 520,41 4 410,43 5 730,02 7 588,68 9 517,45 10 354,23 9 503,89 10 219,74

Wyjazdy 3 280,66 3 546,12 4 470,13 5 784,05 7 730,14 9 610,48 10 362,47 9 586,83 10 327,92

Tranzyt 

Polska 

32,77 54,29 79,90 52,54 125,75 117,37 54,47 150,59 161,00

Przyjazdy 108,09 123,58 171,59 199,96 319,00 439,35 637,37 614,01 696,74

Wyjazdy 106,86 123,13 174,10 198,13 332,83 431,62 626,09 628,12 693,89

Tranzyt 

Wielkopolska 

12,54 16,84 34,99 20,48 18,88 25,96 x 29,63 28,50

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 6.  Ruch pasażerów w portach lotniczych w tys. osób 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Udział transportu lotniczego w przewozach towarowych w Polsce jest niewielki. Do-
tyczy to także Lotniska Poznań – Ławica. 

 
Tab. 15.  Przeładunek ładunków w portach lotniczych w Wielkopolsce w tys. t 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Załadunek 18,86 19,91 20,71 21,32 23,05 26,01 23,71 17,35

Wyładunek 
Polska 

29,30 31,35 31,22 34,53 40,28 43,80 33,44 28,28

Załadunek 0,01 0,26 0,32 0,28 0,42 0,27 0,07 0,10

Wyładunek 
Wielkopolska 

0,15 0,97 0,77 0,46 0,61 0,30 0,09 0,09

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku przeładunek towarów na lotnisku Ławica wyniósł zaledwie 0,19 tys. t, 
co stanowi 0,41% ogólnej wielkości przeładunków w Polsce. Generalnie przeładunki towarów 
na lotnisku Ławica są coraz mniejsze.  

Według prognoz liczba pasażerów Portu Lotniczego „Poznań – Ławica” będzie sys-
tematycznie wzrastać. Aktualnie na lotnisku prowadzone są inwestycje mające zwiększyć je-
go przepustowość. Trwa budowa nowej części terminalu pasażerskiego, gdzie znajdą się m. 
in. hala check-in, sortownia bagażu oraz hala przylotów wraz z pomieszczeniami obsługują-
cymi i biurami. Budynek istniejącego terminalu zostanie przebudowany na terminal odlotowy 
wraz z częścią komercyjną i rozbudowany o strefę VIP. Zakończenie prac przewidziano na II 
kwartał 2013 roku. Rozpoczęto również budowę równoległej drogi kołowania wraz z miej-
scami postojowymi dla samolotów. Inwestycje pozwolą na zwiększenie przepustowości portu 
do 3 mln pasażerów rocznie oraz podwyższenie liczby wykonywanych operacji lotniczych w 
ciągu godziny. Dla sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju portu konieczne jest rów-
nież zapewnienie efektywnego dojazdu ułatwiającego obsługę pasażerów i towarów. Miasto 
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Poznań prowadzi w tym celu inwestycje polegające na poszerzeniu i ulepszeniu dojazdu do 
lotniska ul. Bukowską, zaś Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich modernizuje drogę wo-
jewódzką 307. Realizowana jest także przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi S-11, która połączy lotnisko z autostradą A-2.  

Postuluje się jednak, w perspektywie, do roku 2020, prowadzenie prac nad lokali-
zacją nowego portu lotniczego dla Wielkopolski. Docelowa lokalizacja lotniska powinna za-
pewnić możliwość jego funkcjonowania, na co najmniej 50 lat. 

Z funkcjonowaniem dwóch dużych lotnisk w obrębie aglomeracji poznańskiej: cy-
wilnego na Ławicy i wojskowego w Krzesinach, wiążą się również określone konsekwencje 
związane z ich lokalizacją. Należą do nich uciążliwość dla mieszkańców (w szczególności 
dotyczy to poziomu wytwarzanego w obrębie lotnisk hałasu) oraz ograniczone możliwości 
rozwoju sąsiadujących z lotniskiem terenów. 

 

Konkluzje: 

• coroczny wzrost lotniczego ruchu pasażerskiego w Wielkopolsce (z wyjątkiem 
2009 roku – kryzys gospodarczy), 

• spadek przewozów towarowych drogą lotniczą, 

• ograniczenia rozwojowe Portu Lotniczego Poznań – Ławica, 

• uciążliwości związane z funkcjonowaniem lotnisk w aglomeracji poznańskiej. 

 

1.3.4. Żegluga śródlądowa 

 

Transport wodny śródlądowy w Wielkopolsce odgrywa mało istotną rolę w systemie 
transportowym oraz gospodarce regionu. Wpływ na to ma przede wszystkim silna konkuren-
cja ze strony transportu drogowego i kolejowego, a także ciągle pogarszający się stan torów 
wodnych, infrastruktury żeglugowej oraz urządzeń hydrotechnicznych. 

Układ dróg wodnych śródlądowych na terenie Wielkopolski jest bardzo korzystny. 
Tworzy go na terenie województwa tzw. Wielka Pętla Wielkopolska – w całości około 690 km 
drogi wodnej, na którą składają się: rzeka Noteć, droga wodna Warta – Kanał Bydgoski i rze-
ka Warta. Wielka Pętla przebiega Wartą z Konina przez Poznań do ujścia Noteci w miejsco-
wości Santok (woj. lubuskie), następnie Notecią przez Czarnków do kanału Górnonoteckiego 
i dalej tym kanałem przez jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Warty, zamykając się w Koninie. 

Najważniejszą arterią dla żeglugi regionu jest droga wodna Wisła – Odra, będąca 
odcinkiem europejskiej śródlądowej drogi wodnej E70, która łączy systemy żeglugowe Euro-
py Zachodniej i Wschodniej. Fragmentem tej drogi wodnej jest rzeka Noteć, której wielkopol-
ski odcinek ma długość około 118 km. Zabudowa hydrotechniczna koryta Noteci, składająca 
się z 22 śluz, oraz tor wodny wymagający pogłębienia, są w nienajlepszym stanie technicz-
nym. Żeglugowy ruch barek handlowych na Noteci występuje jedynie na odcinku Ujście – 
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Krzyż Wlkp. – rzeka Odra. W Ujściu i Krzyżu znajdują się porty śródlądowe, w bardzo złym 
stanie technicznym. 

Ważną drogą wodną jest Warta, przepływająca przez centrum regionu. Jest to jed-
nak również droga wodna o słabych parametrach technicznych.  

Śródlądowe szlaki żeglugowe zasadniczo nie odgrywają żadnej roli gospodarczej. 
W Wielkopolsce, podobnie jak w kraju, udział transportu towarów drogą wodną wynosi mniej 
niż 1% ogółu wykonywanych przewozów. Wykorzystanie transportowe dla przewozu ładun-
ków w większej skali wydaje się w najbliższej perspektywie mało realne, bowiem jest to uwa-
runkowane relatywnie znacznymi nakładami finansowymi na regulację dróg wodnych, pogłę-
bienie, modernizację urządzeń i budowli hydrotechnicznych, przebudowę i rewitalizację por-
tów rzecznych oraz odnowę i zakup nowego taboru żeglugowego. Z drugiej strony transport 
wodny jest uznawany za proekologiczny, m. in. poprzez niskie emisje hałasu i zanieczysz-
czeń, stąd nie należy wykluczać wykorzystania tej formy transportu w przyszłości.  

Niezadowalający jest poziom wyposażenia dróg wodnych w urządzenia techniczne, 
niezbędne dla prowadzenia prawidłowej gospodarki transportowej. Istniejące porty rzeczne w 
Poznaniu, Ujściu i Krzyżu Wlkp. są w bardzo złym stanie technicznym i nie spełniają swojego 
zadania. System dróg wodnych stwarza jedynie perspektywy dla rozwoju turystyki wodnej.  

W celu podniesienia atrakcyjności szlaków w ciągach Noteci i Warty w ramach 
Wielkiej Pętli Wielkopolskiej z środków WRPO powstają przystanie wodne wraz z promena-
dami. Dobrymi przykładami takich inwestycji na Noteci są odnowione przystanie w Czarnko-
wie, Ujściu i Drawsku, zaś na Warcie zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie 
poprzez budowę Bulwaru Nadwarciańskiego wraz z konieczną infrastrukturą oraz w Śremie 
czy Ślesinie poprzez budowę m. in. ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem. 

 

Konkluzje: 

• korzystny układ dróg wodnych śródlądowych w Wielkopolsce, przy bardzo 
złym ich stanie technicznym, 

• niewystarczające wykorzystanie transportowe i turystyczne korzystnego układu 
dróg wodnych Wielkopolski, 

• pogarszający się od lat stan torów wodnych, infrastruktury żeglugowej i urzą-
dzeń hydrotechnicznych, 

• zapoczątkowanie działań mających na celu rozwój turystyki wodnej. 

 

1.3.5. Logistyka transportu 

 

Wielkopolska gospodarka, przechodzi intensywne zmiany. W 2009 roku ujawniły się 
skutki światowego kryzysu finansowego. Mimo pewnego spowolnienia gospodarczego, które 
dotknęło wiele przedsiębiorstw, w ostatnich latach odnotowano jednak kilkunastoprocentowy 
wzrost przewozu towarów, szczególnie przy wykorzystaniu transportu drogowego. Aby 
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przedsiębiorstwa mogły funkcjonować na rynku oraz rozwijać się i przynosić oczekiwane zy-
ski, konieczne jest znalezienie sposobów na racjonalizację kosztów ich działalności. Dla firm 
produkcyjnych i dystrybucyjnych szczególnie istotna jest redukcja kosztów logistycznych, w 
szczególności kosztów transportu. 

Wiele z istniejących w Wielkopolsce dróg funkcjonuje na granicy swojej przepusto-
wości. Ciągle rosnące natężenie ruchu niekorzystnie wpływa na poziom bezpieczeństwa na 
drogach, emisję szkodliwych substancji, zwiększenie poziomu hałasu oraz niszczenie istnie-
jącej infrastruktury. Taki stan rzeczy ma wpływ na konkurencyjność i efektywność przedsię-
biorstw. Efektywna organizacja procesów transportowych w działalności gospodarczej to w 
związku z tym kluczowy problem zarówno w skali mikro (firmy) jak i makro (region). 

Problem rosnącej kongestii ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach stwa-
rza konieczność poszukiwania oraz zwiększenia udziału alternatywnych dla transportu dro-
gowego rodzajów transportu, takich jak przewozy kolejowe czy intermodalne, czyli takie 
gdzie transport towarowy odbywa się przy użyciu więcej niż jednego środka transportu, a ła-
dunki przewożone są w jednostkach, takich jak kontenery czy wymienne nadwozia. Wielko-
polska, dzięki swojemu położeniu, może wykorzystywać do realizacji przewozów intermodal-
nych praktycznie wszystkie gałęzie transportu. Głównie ze względu na zły stan wielkopol-
skich dróg wodnych śródlądowych, do przewozów intermodalnych stosowane są jedynie 
rozwiązania łączące transport kolejowy i drogowy.  

Niezbędnymi elementami dla organizacji przewozów intermodalnych jest dobra in-
frastruktura transportowa (kolejowa, drogowa) oraz terminale kontenerowe i centra logistycz-
ne. W Wielkopolsce funkcjonują cztery terminale kontenerowe. Są to: Poznań – Garbary (o 
powierzchni 0,62 ha i 3 torach), Kobylnica (o powierzchni 0,43 ha i 2 torach), Gądki (o po-
wierzchni 1,43 ha i 1 torze) oraz Swarzędz (o powierzchni 0,65 ha i 1 torze). 

Wielkopolskie terminale znacząco odbiegają od standardów europejskich pod 
względem zarówno wielkości jak i wyposażenia w infrastrukturę. Największe terminale w Eu-
ropie, takie jak w Bremie, Weronie czy Budapeszcie, mają nawet po 20 ha powierzchni. 
Wśród braków infrastrukturalnych terminali wielkopolskich wymienia się małą długość torów, 
która uniemożliwia obsługę pełnowymiarowych pociągów kontenerowych. Także pojemność 
placów kontenerowych nie jest wystarczająca, a istniejące w okolicy zagospodarowanie 
uniemożliwia ich znaczne powiększenie. Wszystkie terminale znajdują się w Poznaniu lub 
jego okolicach, pozostałe obszary Wielkopolski są ich pozbawione. Planuje się budowę ko-
lejnych terminali w Swarzędzu – Jasinie oraz Koninie, rozpatrywane są także lokalizacje w 
Pile, Wrześni i Luboniu. 

W Polsce istnieją cztery Centra Logistyczne, odpowiadające standardom zachod-
nioeuropejskim, z tego dwa znajdują się na terenie Wielkopolski. Są to Centrum Logistyczno-
Inwestycyjne Poznań (CLIP Logistic sp. z o.o.) w Swarzędzu oraz Wielkopolskie Centrum 
Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. 

Lokalizacja tych Centrów jest wyłącznie inicjatywą lokalnych przedsiębiorców, a ich 
budowa pozbawiona była systemowego wsparcia ze strony władz. Istniejące Centra, jak do-
tąd, nie współpracują ze sobą i nie podejmują żadnych działań na rzecz utworzenia intermo-
dalnej sieci logistycznej. Znaczenie Centrów Logistycznych przejawia się przede wszystkim 
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na wykorzystaniu wspólnego potencjału użytkowników, redukcji kosztów eksploatacyjnych 
dzięki kooperacji i wspólnemu użytkowaniu niektórych zasobów. Centra dysponują znacz-
nymi obszarami inwestycyjnymi i w razie potrzeby oferują natychmiastową dostępność tere-
nów pod kolejne inwestycje z możliwością wykorzystania już istniejącej infrastruktury trans-
portowo-technicznej.  

W celu poprawy systemów transportowych, w odpowiedzi na oczekiwania przed-
siębiorstw w zakresie logistyki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego uczestniczy w kilku 
projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, w kooperacji z wieloma instytucja-
mi i regionami europejskimi.  

Przykładem projektu, który ma na celu transfer wiedzy oraz najlepszych praktyk w 
logistyce oraz promocję transportu intermodalnego, jest projekt „Flavia”. W projekcie uczest-
niczy 15 partnerów z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Rumunii. Celem 
projektu jest stymulowanie komodalnego podejścia do organizowania procesów przewozo-
wych poprzez podjęcie działań związanych z eliminowaniem zidentyfikowanych barier ogra-
niczających wykorzystanie przewozów intermodalnych, transfer najlepszych praktyk związa-
nych z organizacją procesów transportowych. Jednym z celów projektu jest także stymulo-
wanie współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami procesów transportowych, takimi 
jak dostawcy usług transportowych, operatorzy terminali kontenerowych, władze publiczne 
czy firmy korzystające z usług transportowych. Głównym zadaniem projektu „Flavia” jest 
wskazanie rozwiązań problemów, związanych z niewielkim udziałem transportu kolejowego 
oraz żeglugi śródlądowej w realizacji przewozu ładunków na obszarze państw biorących 
udział w programie, wzrostu kongestii na drogach, eliminacji spóźnień pociągów towarowych 
wynikających z konieczności przekraczania granic, wykorzystywaniem przestarzałych tech-
nologii w terminalach przeładunkowych oraz z koniecznością przełamania barier mentalnych 
wśród przedsiębiorców, negatywnie nastawionych do transportu intermodalnego. Podjęte 
prace nie koncentrują się na rozwoju nowego korytarza transportowego w postaci inwestycji 
w określone połączenia drogowe, czy kolejowe, ale skupiają się na usprawnieniu funkcjonu-
jących procesów logistycznych, co pozwoli na realizację głównego celu projektu, jakim jest 
poprawa intermodalnych przepływów towarowych. 

Kolejnym tego typu projektem jest „CHAMPIONS – Poprawa dostępności regionów 
Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”. 
Głównym celem projektu jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności 
regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez zwiększenie ilości międzyregionalnych po-
łączeń lotniczych oraz intermodalnych połączeń transportu publicznego pomiędzy portami 
lotniczymi, a miejscowościami w danym regionie. W ramach projektu przewiduje się wpro-
wadzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, takich jak m. in.: wdrażanie systemów 
informacji pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i odpowiednich strategii cenowych w celu 
zwiększenia udziału transportu publicznego, harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych 
węzłach transportowych. 

W programie uczestniczy 13 partnerów z Polski (w tym 2 z Wielkopolski), Węgier, 
Czech, Ukrainy, Niemiec i Włoch. 
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Innym projektem realizowanym przez województwo wielkopolskie jest projekt „CA-
STLE – Współpraca MŚP na rzecz Doskonałości w Logistyce”. Projekt zakłada poprawę re-
gionalnych polityk dotyczących rozwiązań logistycznych, poprzez badania, analizy, wymianę 
dobrych praktyk i konsolidację zarządzania logistyką w ramach Europy, w celu umożliwienia 
zrównoważonego rozwoju regionów i znajdujących się na ich obszarze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Program łączy działania z zakresu szkoleń, ICT, przemysłu, gospodarki i 
transportu publicznego, w celu stworzenia nowego, międzysektorowego podejścia i polityk 
zarządzania logistyką. Przyczynia się do powstawania klastrów i sieci logistycznych pomię-
dzy MŚP oraz do zwiększenia regionalnej konkurencyjności i rozwoju. 

CASTLE łączy mniej i bardziej doświadczone w zakresie działań logistycznych re-
giony, które w ramach projektu współpracują w zakresie 4 tematów: wzmocnienie logistyki 
regionu, w szczególności popytu na usługi logistyczne; poprawa infrastruktury logistycznej w 
systemach produkcyjnych; wzmocnienie systemu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP; 
współpraca instytucji zajmujących się profesjonalnie logistyką z władzami regionalnymi, ma-
jąca na celu doskonalenie polityk regionalnych w zakresie transportu i logistyki. Partnerami w 
projekcie jest 10 organizacji i regionów z Polski, Niemiec, Austrii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, 
Węgier oraz Słowenii. 

 

Konkluzje: 

• słabo rozwinięty system transportu intermodalnego, 

• sprzyjające warunki do rozwoju transportu kolejowego, 

• mała liczba centrów logistycznych, 

• mała liczebność, niewielkie powierzchnie oraz niski w stosunku do Europy Za-
chodniej standard terminali kontenerowych, 

• rosnący popyt na przewozy kontenerowe i magazynowanie kontenerów, 

• udział regionu w międzynarodowych programach wspierających rozwój logi-
styki i systemów transportowych. 
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1.4. Infrastruktura techniczna 
 

1.4.1. Infrastruktura elektroenergetyczna i ciepłownicza 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego głównymi źródłami energii elektrycznej są 
trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Elektrowni Pątnów (I i II) – Adamów – Konin 
(PAK). Elektrownie produkują energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny wydobywany 
w znajdujących się w niedalekiej odległości kopalniach odkrywkowych. Do produkcji energii 
wykorzystywana jest też biomasa. Elektrownie wytwarzają także energię cieplną i parę tech-
nologiczną na potrzeby pobliskich miast i zakładów. 

Zespół elektrowni o łącznej mocy 2 734 MW, pracuje na potrzeby krajowego syste-
mu elektroenergetycznego, dostarczając ponad 8,8% wytwarzanej w Polsce energii elek-
trycznej. 

Pozostałymi znaczącymi źródłami energii na terenie województwa wielkopolskiego 
są elektrociepłownie Karolin i Garbary w Poznaniu – wytwarzające energię elektryczną w ko-
generacji z produkcją cieplną o łącznej mocy wytwarzanej energii cieplnej 979 MW oraz 
energii elektrycznej 276 MW. Obie elektrociepłownie pozostają w zarządzie Dalkia Poznań 
ZEC. Ponadto do istotnych źródeł ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa zali-
czyć należy elektrociepłownię Kalisz – Piwonice, wytwarzająca 106 MW mocy cieplnej oraz 7 
MW mocy elektrycznej. 

Funkcjonujące na terenie województwa systemy ciepłownicze to przede wszystkim 
systemy w miastach, przeznaczone głównie dla odbiorców komunalnych, oraz systemy 
większych zakładów przemysłowych, wytwarzające ciepło na potrzeby własne i dla odbior-
ców zewnętrznych. 

Część producentów wytwarza energię w systemie kogeneracji. Jest to skojarzone 
wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej przy maksymalnym ograniczeniu strat przesyłu i 
transformacji tej energii. Systemy kogeneracyjne wykorzystują agregaty zasilane najczęściej 
biomasą lub konwencjonalnymi paliwami gazowymi. 

Odrębną kategorię źródeł energii elektrycznej i cieplnej stanowią nieliczne już bloki 
energetyczne w zakładach przemysłowych, które produkują energię głównie na potrzeby 
własne (Odlewnia Żeliwa w Śremie, cukrownie). 

Ostatnio – w związku z nową koncepcją rozwoju polskiej energetyki – rozpoczęła 
się dyskusja nad przyszłą lokalizacją na obszarze Wielkopolski elektrowni jądrowej. Wśród 
wymienianych potencjalnych lokalizacji jest Klempicz w gminie Lubasz. 

 

Wielkość produkcji energii elektrycznej w Wielkopolsce od 2002 roku, oscylując wo-
kół 14 tys. GWh, generalnie wykazuje lekką tendencję zniżkową. Łączna ilość wyproduko-
wanej w 2009 roku w regionie energii osiągnęła wielkość 13,2 tys. GWh, co stanowiło około 
8,8% krajowej produkcji energii elektrycznej. 
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Tab. 16.  Zużycie energii elektrycznej w Wielkopolsce według sektorów ekonomicznych 

Sektor  
ekonomiczny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem GWh 9 411 9 569 9 820 10 267 10 744 11 702 11 368 10 838 

- sektor przemysłowy 2 555 2 881 3 048 3 358 3 513 3 851 2 907 2 645 

- sektor energetyczny 1 785 1 988 1 942 1 880 1 960 1 882 1 816 1 989 

- sektor transportowy 599 545 631 743 504 637 827 515 

- gospodarstwa domowe 1 992 2 037 2 061 2 194 2 331 2 369 2 426 2 486 

- rolnictwo 411 385 276 127 208 214 231 227 

- pozostałe zużycie 2 068 1 733 1 862 1 964 2 229 2 750 3 161 2 976 

Produkcja bez zużycia 4 729,0 5 157,4 4 109,4 3 264,4 3 321,0 2 001,6 2 202,9 2 330,8 

Zużycie jako % produkcji 66,6 65,0 70,5 75,9 76,4 85,4 83,8 82,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Zużycie energii elektrycznej w regionie ma tendencję zwyżkową: wzrosło od 9,4 tys. 
GWh w 2002 roku do 10,8 tys. GWh w 2009 roku. 

Zatem bilans energetyczny Wielkopolski, wyrażony udziałem wielkości zużycia 
energii elektrycznej w stosunku do wielkości jej produkcji, jest dodatni: Wielkopolska produ-
kuje więcej energii niż jej zużywa. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wskaźnik zużycia w sto-
sunku do produkcji wzrastał systematycznie do 2007 roku (w 2002 roku zużycie stanowiło 
tylko 66,6% produkcji, a w 2007 roku 85,4%), po czym w dwóch kolejnych latach spadał, 
osiągając w 2009 roku 82,3%. 

Największe ilości energii elektrycznej w regionie zużywa sektor przemysłowy (około 
24%), następnie gospodarstwa domowe (23%), sektor energetyczny (18%), sektor transpor-
towy (4,8%) i rolnictwo (2%). Tzw. pozostałe zużycie stanowi 27,5%. 

Zdecydowany wzrost zużycia energii elektrycznej następuje w sektorze gospo-
darstw domowych, natomiast zmniejsza się zużycie energii w sektorze przemysłowym, a w 
rolnictwie po kilkuletnich spadkach zaczyna lekko wzrastać. 

Po okresie wzrostów zużycia energii, w ostatnich 2 latach odnotowano spadek jej 
zużycia. Wpływ na to miało przede wszystkim propagowanie i prowadzenie działań na rzecz 
wzrostu efektywności energetycznej. Spadek dotyczy głównie sektora przemysłowego. Przy-
czyn tego można również upatrywać w ogólnym spowolnieniu gospodarczym związanym z 
globalnym kryzysem. 

Przez teren Wielkopolski przebiegają linie elektroenergetyczne krajowego systemu 
przesyłowego, który tworzą linie 400 kV (Krajnik – Poznań Plewiska, Ostrów Wlkp. – Pasiku-
rowice oraz Poznań Plewiska – Ostrów Wlkp.) i linie 220 kV (Poznań Plewiska – Piła Krzewi-
na – Żydowo, Poznań Plewiska – Pątnów, Poznań Plewiska – Konin, Poznań Plewiska – Po-
lkowice, Pątnów – Jasieniec, Pątnów – Konin, Pątnów – Włocławek Azoty, Pątnów – Podol-
szyce, Konin – Adamów, Konin – Sochaczew, Adamów – Zgierz, Adamów – Pabianice). W 
skład systemu wchodzą również linie 110 kV, 9 stacji elektroenergetycznych (3 stacje przy 
elektrowniach ZE PAK S.A., Poznań Plewiska, Ostrów Wlkp., Czerwonak, Poznań Południe, 
Piła Krzewina, Leszno Gronowo) oraz rozbudowany system głównych punktów zasilania15. 

                                                 
15 Na podstawie opracowania “Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego”, WBPP, Poznań 

2011. 
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Wszystkie obiekty umożliwiają wyprowadzanie znacznych mocy elektrycznych z 
elektrowni Dolna Odra, Turów, Bełchatów, Zespołu Elektrowni PAK i przesyłanie energii 
elektrycznej do odbiorców na terenie województwa wielkopolskiego.  

Na terenie województwa występują znaczne dysproporcje w wyposażeniu w infra-
strukturę elektroenergetyczną. W wielu rejonach Wielkopolski występuje niedobór energii 
elektrycznej. 

W ostatnich latach następuje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w re-
gionie. Możliwości dostaw są jednak ograniczone, bowiem niedostateczna jest sieć linii prze-
syłowych łączących region z elektrowniami zlokalizowanymi na południu i centrum kraju oraz 
służących do przesyłu energii wewnątrz obszaru Wielkopolski. 

Zarówno część sieci średniego napięcia, jak i stacji transformatorowych, jest mocno 
wyeksploatowana i wymaga natychmiastowych modernizacji oraz budowy nowych obiektów. 

Szczególnie znaczny deficyt w zakresie napowietrznych linii wysokich (110 kV) i 
średnich napięć, łącznie z napowietrznymi słupowymi stacjami transformatorowymi, występu-
je na terenach wiejskich. Większość tych linii energetycznych zbudowana została w latach 
1950-1970 w ramach powszechnej elektryfikacji. Nie są one przystosowane do aktualnie wy-
stępujących obciążeń i generują znaczne straty przesyłowe. Znaczna awaryjność całej sieci 
nie gwarantuje niezawodności dostarczania energii do odbiorców, co jest koniecznym wy-
mogiem rozwoju nowoczesnego rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Energia cieplna przesyłana jest sieciami cieplnymi przesyłowymi, mającymi na te-
renie województwa łączną długość około 710 km (4,6% długości takich sieci w kraju), oraz 
sieciami rozdzielczymi o długości 467 km. Sprzedaż energii cieplnej w Wielkopolsce w roku 
2009 osiągnęła wielkość ponad 21,3 mln GJ, co stanowiło około 10,1% całości sprzedaży 
energii cieplnej w Polsce. 

 
Odnawialne źródła energii 

 

Na obszarze Wielkopolski energia elektryczna i cieplna wytwarzane są również – 
choć w ilościach niewiele znaczących w ogólnym bilansie energii – z odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Przyczyną niskiego udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym jest bar-
dzo duże znaczenie w energetyce Wielkopolski konwencjonalnego źródła energii jakim jest 
węgiel brunatny. 

Podstawowym odnawialnym źródłem w regionie jest biomasa, spalana w specjal-
nych kotłach wytwarzających przede wszystkim energię cieplną na zaspokojenie własnych 
potrzeb takich obiektów, jak szkoły, świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia itp. Według Wielko-
polskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w 2008 roku w regionie były 22 in-
stalacje do spalania biomasy. Na większą skalę biomasę wykorzystuje Zespół Kotłowni 
Grzewczych Dalkia Poznań S.A. dla ogrzewania odbiorców w Trzciance. Wykorzystywana 
do spalania wierzba energetyczna pozyskiwana jest z plantacji utworzonych wokół miasta.  

W Wielkopolsce działa 1 elektrownia na biomasę (1,5 MW) w Ostrowskim Zakładzie 
Ciepłowniczym. W regionie istnieją także 4 elektrownie realizujące technologię współspala-
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nia (paliwa kopalne i biomasa) działające w Poznaniu oraz w ZE PAK S.A. (wykorzystywana 
do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach biomasa stanowi: 10% spalanego paliwa w 
Adamowie i 30% w Koninie). W Zespole Elektrociepłowni Dalkia w Poznaniu od 2006 roku 
współspalana jest biomasa z węglem. Wagowo biomasa stanowi tu około 6,5% zużywanego 
paliwa. Spalane są głównie pelety ze słomy zbożowej, siana i wierzby energetycznej.  

Wielkopolska z uwagi na dobrze rozwiniętą produkcję roślinną i zwierzęcą posiada 
duży potencjał do rozwoju biogazowni rolniczych, który oszacowano na około 200-250 sztuk 
biogazowni do 2020 roku. 

W województwie wielkopolskim na koniec 2009 roku elektrownie biogazowe wytwa-
rzające energię z biogazu składowiskowego występowały w trzech powiatach: poznańskim 
(o mocy 1,224 MW), konińskim (o mocy 1,600 MW) i pilskim (o mocy 0,400 MW). Biogaz wy-
korzystywany jest do produkcji energii elektrycznej m.in. na składowiskach odpadów komu-
nalnych w Suchym Lesie, Goraninie (gmina Ślesin), w Kłodzie (gmina Szydłowo) oraz w 
Mnichach (gmina Międzychód). W lipcu 2010 roku został oddany do użytku Zakład Zagospo-
darowywania Odpadów w Trzebani (gmina Osieczna), wraz z instalacją do przetwarzania 
biogazu w energię elektryczną o zdolnościach przerobu około 4,03 mln Nm3 biogazu/rok. W 
tym samym roku dobiegała końca budowa podobnej instalacji na wysypisku odpadów we wsi 
Deborzyce (gmina Pniewy). 

Oprócz instalacji na wysypiskach odpadów, powstają również biogazownie rolnicze, 
m. in. w Skrzatuszu (gmina Szydłowo), Grabkowie (gmina Jutrosin) oraz we wsi Czachnów 
(gmina Bojanowo)16. 

Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pozna-
niu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na koniec 2009 roku w 
Wielkopolsce istniało 36 małych elektrowni wodnych. Kolejne 5 znajdowało się w fazie pro-
cesu inwestycyjnego. Najwięcej takich elektrowni zlokalizowanych jest w północnej części 
województwa, czyli na rzekach o największych zasobach wodnych – Gwdzie (zespół 5 elek-
trowni wodnych w Podgajach, Jastrowiu, Ptuszy, Dobrzycy, Koszycach), Łobżonce, Głomi, 
Stołuni, Płytnicy oraz na Prośnie w okolicach Kalisza.  

Na rzece Gwdzie Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. 
eksploatuje 5 stałych elektrowni wodnych, z których najstarsza (Dobrzyca) zbudowana zo-
stała w 1907 roku, a najmłodsza (Koszyce) w 1937 roku. Łączna moc tych elektrowni wynosi 
12 449 kVA, a średnioroczna produkcja energii to około 24,5 MWh. 

Ponadto, w budowie znajdują się elektrownie w Byszkach na Gwdzie i Lipnicy na 
Noteci. W 2011 roku w Obornikach Wielkopolskich na rzece Wełnie oddano do użytku elek-
trownię wodną o mocy 0,33 MW. Rocznie może ona wyprodukować 1 440 MWh (możliwość 
zasilania dla 480 gospodarstw domowych). 

Wody geotermalne występujące na terenie województwa wielkopolskiego nie są 
obecnie wykorzystywane. Aktualnie wykorzystywana jest tzw. „płytka geotermia” (do głębo-
kości 30 m), której energia pozyskiwana jest do instalacji pomp ciepła. Wykorzystuje się je 
przede wszystkim do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej. Na poznańskim Strze-

                                                 
16 Na podstawie opracowania “Energetyka odnawialna w Wielkopolsce, Uwarunkowania Rozwoju”, WBPP, Poznań 2010. 
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szynie realizuje się osiedle mieszkaniowe, które w całości będzie ogrzewane ciepłem geo-
termalnym. W innych rejonach województwa funkcjonują indywidualne rozwiązania oparte o 
pompy ciepła, czyli instalacje wykorzystujące ciepło gruntu na niewielkich głębokościach. 

W Wielkopolsce, według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na koniec 
2010 roku, działało 56 instalacji elektrowni wiatrowych, tj. pojedynczych elektrowni oraz ich 
grup – tzw. farm wiatrowych. Według badań ankietowych przeprowadzonych w gminach wo-
jewództwa wielkopolskiego w maju 2010 roku, na obszarze województwa funkcjonują lub są 
budowane elektrownie wiatrowe w 49 gminach. 

W sumie w regionie funkcjonuje około 160 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 
szacowanej na około 250 MW. Pod względem liczby zainstalowanych urządzeń Wielkopol-
ska zajmuje 3. miejsce w kraju za województwami kujawsko-pomorskim i łódzkim (odpo-
wiednio około 140 i 50 instalacji). Natomiast pod względem zainstalowanej mocy elektrowni, 
region zajmuje 2. miejsce w kraju za województwem zachodniopomorskim, gdzie zainstalo-
wana moc to około 350 MW.  

Największą inwestycją w zakresie energetyki wiatrowej jest zbudowana w gminie 
Margonin farma wiatrowa o zainstalowanej mocy około 120 MW, zajmująca powierzchnię 
ponad 100 km2. Ponadto w gminie Margonin zbudowano również pojedyncze elektrownie 
wiatrowe, co spowodowało, że obszar tej gminy stał się terenem największej w regionie kon-
centracji tego typu elektrowni. Energię wiatru wykorzystują również siłownie wiatrowe zlokali-
zowane w 18 miejscowościach Wielkopolski (m. in. 5 turbin w miejscowości Wielany w gmi-
nie Kramsk, po kilka w gminach Osiek Mały i Ostrów Wlkp.). Inne obszary regionu, gdzie dy-
namicznie rozwija się energetyka wiatrowa, to rejon Konina oraz południowa część Wielko-
polski między Lesznem a Kaliszem.  

Zainteresowanie budową siłowni wiatrowych jest coraz większe. Na terenie Wielko-
polski planowanych jest szereg kolejnych inwestycji. Największe planowane są w gminach: 
Kleczew – o mocy 175 MW, Mieleszyn i Duszniki – 120 MW, Gołańcz, Lipno i Krobia – 78 
MW, Kuślin – o mocy powyżej 70 MW, Dąbie, Dobrzyca, Pogorzela, Kołaczkowo o mocy 48 
MW, Gizałki – 36 MW oraz Koło i Grzegorzew - po 14 MW. Oprócz wymienionych lokalizacji, 
planuje się również lokalizację pojedynczych lub grup siłowni wiatrowych w 65 gminach o 
mocy poniżej 10 MW. Łącznie planowana moc wszystkich elektrowni wiatrowych w regionie 
wynosi około 900 MW. 

Na terenie Wielkopolski wykorzystuje się w coraz większym stopniu energię sło-
neczną. Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane są w 115 gminach wo-
jewództwa. Większość z zainstalowanych urządzeń służy do ogrzewania budynków zarówno 
mieszkalnych i letniskowych oraz użyteczności publicznej, jak np. w Szpitalu Zespolonym w 
Śremie. Mają one również zastosowanie w przetwórstwie rolno-spożywczym i suszarnictwie. 
Kolektory słoneczne są również instalowane na obiektach zabytkowych, jak np. na dachu pa-
łacu w Dobrzycy. Ogniwa fotowoltaiczne w Wielkopolsce służą m. in. do zasilania parkoma-
tów (np. w Poznaniu), znaków i tablic drogowych a także do oświetlania ulic na szerszą skalę 
np. w gminie Jarocin17. 

                                                 
17 Na podstawie opracowania “Energetyka odnawialna w Wielkopolsce, Uwarunkowania Rozwoju”, WBPP, Poznań 2010. 
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Położenie geograficzne Wielkopolski nie pozwala na instalację urządzeń do pro-
dukcji energii o dużej mocy wykorzystujących energię słoneczną. Jednak kolektory słonecz-
ne i ogniwa fotowoltaiczne mogą stanowić uzupełnienie systemów ogrzewania albo umożli-
wić produkcję energii na obszarach pozbawionych bezpośredniego podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej. 

Wielkopolska należy do województw o potencjalnie dużych możliwościach wykorzy-
stywania odnawialnych źródeł energii. Do takich źródeł zalicza się w Wielkopolsce energię 
wiatrową, geotermalną, wód powierzchniowych, energię słoneczną oraz biomasę i biogaz. 

Wielkopolska jest jednym z liderów w wykorzystaniu energii wiatrowej w kraju. Naj-
korzystniejsze warunki dla rozwoju instalacji wiatrowych występują w centralnej części Wiel-
kopolski, ale potencjał w tym zakresie generalnie występuje na obszarze całego wojewódz-
twa. Najmniej wykorzystywanym do tej pory źródłem energii odnawialnej jest energia pocho-
dząca z głębi ziemi. Region jest perspektywicznym obszarem dla wykorzystania tego rodzaju 
energii. Występujące zasoby wód termalnych mogą być wykorzystywane do celów grzew-
czych oraz do rekreacji. Woda termalna o temperaturze prawie 40˚C m.in. wykorzystywana 
jest do celów rekreacyjnych leczniczych w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Termy Mal-
tańskie w Poznaniu. 

Uwarunkowania hydrologiczne powodują, że w Wielkopolsce rozwój energetyki 
wodnej opierać się może na budowie małych elektrowni o mocy poniżej 5 MW. Najlepsze 
warunki ku wykorzystaniu tego rodzaju energii występują w północnej części regionu, w po-
wiecie złotowskim i pilskim na rzekach Noteci, Głomi i Gwdzie. W przyszłości zastosowanie 
w produkcji energii ma mieć projektowany zbiornik w Wielowsi Klasztornej, gdzie planuje się 
budowę małej elektrowni wodnej. 

Znaczny udział rolnictwa w gospodarce Wielkopolski pozwala sądzić, że najwięk-
szym i najłatwiej dostępnym źródłem energii odnawialnej jest biomasa z produkcji roślinnej i 
zwierzęcej. Biomasa z produkcji rolnej może być bezpośrednio wykorzystywana również lo-
kalnie do produkcji energii i biogazu w biogazowaniach powstałych przy gospodarstwach rol-
nych.  

 

Konkluzje: 

• dodatni bilans energetyczny Wielkopolski wyrażony udziałem wielkości zużycia 
energii elektrycznej w stosunku do wielkości jej produkcji, 

• dominująca rola węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej, 

• znaczne dysproporcje w wyposażeniu i stanie technicznym infrastruktury elek-
troenergetycznej obszaru województwa, zwłaszcza na terenach wiejskich, 

• niski udział produkcji elektrycznej i ciepłowniczej z odnawialnych źródeł ener-
gii, 

• region należy do liderów kraju w wykorzystaniu energii wiatru, 

• dobre warunki do produkcji energii z wiatru i geotermii. 
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1.4.2. Infrastruktura gazownicza i rurociągi paliwowe 

 

Gazownictwo w województwie wielkopolskim bazuje zarówno na złożach własnych, 
jak i na zaopatrzeniu z systemu krajowego. Na terenie Wielkopolski największe złoża gazu 
zaazotowanego znajdują się w rejonie Międzychodu, Zbąszynia i Nowego Tomyśla, Grodzi-
ska, Stęszewa i Kościana, Jarocina, Lipna i Rawicza oraz Kleszczewa. Gaz z eksploatowa-
nych złóż jest rozprowadzany odrębną siecią przesyłową gazu zaazotowanego z centralnym 
węzłem w Krobi oraz węzłem w Snowidowie. Gaz wysokometanowy z okolic Odolanowa 
przesyłany jest do odbiorców gazociągami systemu krajowego. Zasoby gazu występujące w 
południowej i środkowej części Wielkopolski stanowią około 28% zasobów w kraju.  

Badania geologiczne potwierdzają możliwość występowania w południowo-
wschodniej części regionu, a także w okolicach Poznania kolejnych złóż gazu (w powiązaniu 
ze złożami ropy naftowej), których zasoby mogą przekroczyć dotychczas eksploatowane. 

Przez Wielkopolskę przebiegają najważniejsze gazociągi tranzytowe (krajowe i 
międzynarodowe), połączone ze sobą 6 systemowymi węzłami przesyłowymi: 

• gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia płw. Jamał – Europa Zachodnia, jedna nitka 
o średnicy 1400 mm, 

• gazociąg magistralny 500 mm Odolanów – Krobia – Grodzisk – Zębowo – Skwierzy-
na – Szczecin, 

• gazociąg magistralny 500 mm Krobia – Śrem – Ujście – Piła – Wałcz – Szczecin, 

• gazociąg magistralny 500 mm Odolanów – Ostrów Wlkp. – Kalisz – Turek – Koło – 
Włocławek, 

• gazociąg magistralny 500 mm z Odolanowa przez Rawicz do województwa dolnoślą-
skiego, 

• dwa gazociągi magistralne 500 mm z Odolanowa przez Ostrzeszów, Kępno w kierun-
ku województwa dolnośląskiego, 

• odcinek gazociągu 500 mm z Krobi przez Bojanowo i Górę do Legnicy. 

Niezależnie od gazociągów tworzących krajowy system przesyłowy (głównie dla 
gazu wysokometanowego), na terenach północno-zachodnich kraju, w tym w znacznej mie-
rze na terenie województwa wielkopolskiego, rozbudowywany jest system przesyłu gazu za-
azotowanego. System tworzą gazociągi dalekosiężne: Grodzisk – Krobia, Krobia – Radlin, 
Krobia – Głogów, Kościan – Zielona Góra, Krobia – Góra, Paproć – Grodzisk, Krobia – Odo-
lanów, Odolanów – Bogdaj – Wierzchowice, Kaleje – Radlin, projektowane aktualnie: Ko-
ścian – KGHM i Grodzisk – Międzychód oraz sieć gazociągów kopalnianych i łączących po-
szczególne obiekty systemu.  

System dystrybucyjny gazu zaazotowanego tworzą następujące obiekty: mieszalnia 
gazu w Grodzisku Wielkopolskim, węzeł i mieszalnia gazu w Kościanie, węzły w Kotowie i 
Krobii, odazotownia w Odolanowie. Ten rodzaj gazu jest pozyskiwany w kopalniach gazu: 
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Paproć, Młodasko, Stęszew, Strykowo, Kościan, Wielichowo – Ruchocice, Buk, Duszniki, 
Bogdaj – Uciechów, Tarchały, Wysocko, Jarocin, Radlin, Kaleje18. 

Zaopatrzenie województwa wielkopolskiego w gaz sieciowy jest zróżnicowane. W 
rejonach zachodnim, północnym i południowym, w gminach położonych w bezpośrednim są-
siedztwie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia, zaopatrzenie w gaz jest na dobrym 
poziomie. Występują jednak znaczne obszary, szczególnie we wschodniej i środkowo-
wschodniej części województwa, pozbawione dostaw gazu przewodowego. 

Długość sieci gazowej w województwie na koniec 2009 roku wynosiła 12 781,2 km, 
co stanowiło około 9,7% ogólnej długości takiej sieci w kraju. W stosunku do roku 2005 dłu-
gość sieci gazowej w Wielkopolsce wzrosła o około 1 408 km, co stanowi 15% wzrostu w 
skali kraju. 

40% całej długości sieci znajdowało się w wielkopolskich miastach. Tylko około 
70,2% mieszkańców tych miast korzystało z instalacji gazowej (w Polsce 73,1%). Jedynie w 
4 innych województwach wskaźnik ten był niższy (lubelskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie). 

Gaz z sieci dostarczany był do 549,8 tys. odbiorców (w tym do 472,9 tys. odbiorców 
w miastach), którzy zużyli w 2009 roku łącznie około 448,9 hm3. Wskaźnik gęstości sieci ga-
zowej wynosił na koniec 2009 roku dla województwa 42,9 km/100 km2 (w 2005 roku – 38,1) i 
był nieco wyższy niż dla całego kraju – 42,1 km/100 km2 (w 2005 roku – 39,1). 

Najdłuższa sieć znajduje się na terenie podregionów: poznańskiego – 3 457,8 km, 
leszczyńskiego – 3 051,1 km oraz kaliskiego – 2 662,8 km, czego przyczyną jest zarówno 
dość duże zaludnienie jak i bliskość eksploatowanych złóż gazu oraz gazociągów przesyło-
wych. Najkrótszą długością sieci gazowej dysponuje podregion pilski – 1 151,1 km, a także 
koniński – 1 226,5 km.  

Wielkość wskaźnika gęstości sieci gazowej na 100 km2 potwierdza słaby stopień 
gazyfikacji sieciowej podregionów pilskiego i konińskiego, w których współczynnik ten osią-
gnął na koniec 2009 roku odpowiednio 17,8 km/100 km2 dla podregionu pilskiego i 19,2 
km/100 km2 dla konińskiego. W znacznie lepszej sytuacji są podregiony kaliski, leszczyński i 
poznański, gdzie wskaźnik ten wynosi od 46 km/100 km2 w kaliskim, do 70,2 km/100 km2 w 
podregionie poznańskim. Najwyższy wskaźnik nasycenia siecią gazową występował w pod-
regionie miasto Poznań, osiągając 470,2 km/100 km2, ale jest to związane z wysoką gęsto-
ścią zaludnienia i powszechną dostępnością mieszkańców do gazu przewodowego.  

W ostatnich latach obserwuje się znaczny oraz systematyczny wzrost długości sieci 
gazowej, na co wpływ mają inwestycje samorządów w jej rozwój oraz warunkujący je, coraz 
większy popyt wśród mieszkańców. 

 

 

 

 

                                                 
18 Na podstawie opracowania “Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego”; WBPP, Poznań 

2011. 
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Tab. 17.  Sieć gazowa Wielkopolski według podregionów 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 119 451,5 120 556,6 122 285,4 125 065,2 127 809,4 129 582,8 131 538,1 

Wielkopolska 10 426,9 10 822,4 11 372,9 11 796,6 12 179,6 12 458,8 12 781,2 

pilski 1 042,9 984,7 993,4 1 059,0 1 129,5 1 136,9 1 151,1 

poznański 2 416,5 2 845,0 3 311,8 3 151,1 3 259,8 3 378,3 3 457,8 

kaliski 2 446,5 2 106,1 2 133,2 2 459,0 2 555,3 2 573,0 2 662,8 

koniński 877,8 928,9 948,8 1 025,5 1 067,0 1 120,7 1 226,5 

leszczyński 2 481,9 2 784,4 2 801,4 2 904,7 2 958,1 3 026,7 3 051,1 

Sieć gazowa 
ogółem w km 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 1 161,3 1 173,3 1 184,3 1 197,4 1 210,0 1 223,2 1 232,0 

Polska 38,2 38,6 39,1 40,0 40,9 41,4 42,1 

Wielkopolska 35,0 36,3 38,1 39,6 40,8 41,8 42,9 

pilski 16,1 15,2 15,4 16,4 17,5 17,6 17,8 

poznański 49,0 57,7 67,2 63,9 66,1 68,5 70,2 

kaliski 42,3 36,4 36,9 42,5 44,2 44,5 46,0 

koniński 13,7 14,5 14,8 16,0 16,7 17,5 19,2 

leszczyński 41,4 46,4 46,7 48,4 49,3 50,5 50,9 

Sieć gazowa 
ogółem na 100 
km2 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 443,2 447,8 452,0 457,0 461,8 466,9 470,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Ryc. 7.  Sieć gazowa w podregionach Wielkopolski 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Rurociągi paliwowe 

 

Przez środkową część województwa przebiega ropociąg „Przyjaźń” relacji Rosja – 
Niemcy. Jest to rurociąg tranzytowy. 

Z Płocka do bazy paliw zlokalizowanej w Rejowcu (gmina Skoki) przebiega rurociąg 
paliwowy. Planuje się przedłużenie tego rurociągu w kierunku zachodniej granicy oraz do 
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Międzychodu. Kolejny rurociąg paliwowy z Płocka przebiega w południowo-wschodniej czę-
ści województwa i prowadzi do bazy paliw zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim. Planuje 
się przedłużenie tego ropociągu do Wrocławia. 

 

Konkluzje: 

• znaczne zasoby gazu ziemnego na obszarze województwa, jednak niewystar-
czająco wykorzystywane, 

• niewystarczająca długość sieci gazowej, zwłaszcza w podregionach konińskim 
i pilskim oraz na obszarach wiejskich, 

• niższy od średniego w kraju procentowy udział mieszkańców miast regionu ko-
rzystających z gazu sieciowego, 

• systematyczny, znaczący wzrost sieci gazowej w regionie. 
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2. Społeczeństwo 
 

2.1. Demografia 
 

W 2009 roku województwo wielkopolskie liczyło 3 408 281 mieszkańców. W porów-
naniu z rokiem poprzednim liczba ludności wzrosła o 0,3%, czyli więcej niż wyniósł średni 
wzrost w kraju (tj. o 0,1%). Zauważyć można, że od 2002 roku liczba osób zamieszkujących 
obszar województwa stale się zwiększa. W skali całego kraju dopiero od 2008 roku zanoto-
wano wzrost liczby ludności. Jest to skutek znacznie wyższego w 2008 roku, niż w 2007 ro-
ku, przyrostu naturalnego i wyraźnie mniejszego ujemnego salda migracji zagranicznych. 
Pod względem liczby ludności (udział 8,9%) Wielkopolska niezmiennie zajmuje 3. miejsce 
wśród województw po województwie: mazowieckim (13,7%) i śląskim (12,2%). 

 
Tab. 18.  Liczba ludności 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 38 232 301 38 195 177 38 173 835 38 157 055 38 125 479 38 115 641 38 135 876 38 167 329 

Wielkopolska 3 355 279 3 359 932 3 365 283 3 372 417 3 378 502 3 386 882 3 397 617 3 408 281

pilski 405 170 405 572 405 925 406 424 406 377 407 192 408 510 409 179

poznański 522 713 528 482 535 258 542 868 550 556 560 099 569 212 578 275

kaliski 666 160 666 114 666 149 666 855 666 966 666 968 667 734 669 061

leszczyński 535 206 536 468 537 454 538 795 539 847 541 323 543 242 545 008

koniński 648 913 649 171 649 719 649 593 649 805 650 368 651 655 652 537

Liczba ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 577 117 574 125 570 778 567 882 564 951 560 932 557 264 554 221

Struktura ludności według płci w % 

kobiety 51,57 51,58 51,62 51,64 51,67 51,70 51,71 51,72

mężczyźni 
Polska 

48,43 48,42 48,38 48,36 48,33 48,30 48,29 48,28

kobiety 51,47 51,48 51,48 51,49 51,49 51,50 51,50 51,49

mężczyźni 
Wielkopolska 

48,53 48,52 48,52 48,51 48,51 48,50 48,50 48,51

Polska 107 107 107 107 107 107 107 107

Wielkopolska 106 106 106 106 106 106 106 106

pilski 103 103 103 103 103 103 103 103

poznański 104 104 104 104 105 105 105 105

kaliski 104 104 104 104 105 105 105 105

leszczyński 104 104 104 104 104 104 104 104

koniński 104 104 104 104 104 104 105 105

Wskaźnik femi-
nizacji - liczba 
kobiet na 100 
mężczyzn  

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 115 115 115 115 115 115 115 115

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Tendencję wzrostu liczby ludności obserwuje się we wszystkich podregionach – z 
wyjątkiem miasta Poznań. W latach 2002-2009 najwięcej mieszkańców przybyło w podregio-
nie poznańskim (55 562 osób), a najmniej w podregionie kaliskim (2 901 osób). W podregio-
nie miasto Poznań między rokiem 2002 a 2009 liczba ludności systematycznie malała. W 
ciągu 8 lat w podregionie miasto Poznań ubyło 22 896 osób. Ma to związek z rosnącym w 
ostatnich latach odpływem ludności miejskiej na tereny wiejskie. Zjawisko to w szczególny 
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sposób zauważalne jest w powiecie poznańskim. Zwiększająca się liczba osób zamieszkują-
cych na terenach podpoznańskich gmin wraz z intensywnymi procesami inwestycyjnymi, 
powoduje zmianę charakteru tego obszaru z rolniczego na zurbanizowany. Poznań z oko-
licznymi gminami wytworzył typowy obszar aglomeracyjny. Gminy tego obszaru podjęły pró-
bę sformalizowania związków istniejących między nimi, tworząc aglomerację poznańską jako 
porozumienie o współpracy między obszarami o wykształconych więziach funkcjonalnych w 
sferze społecznej i gospodarczej, połączonych infrastrukturą i komunikacją. 

Kobiety w województwie wielkopolskim, podobnie jak w całej Polsce, utrzymują 
przewagę liczebną nad mężczyznami. Udział kobiet w ogólnej liczbie ludności wynosił w 
2009 roku 51,49% (51,72% w kraju). Wskaźnik feminizacji utrzymuje się na poziomie odno-
towanym w latach poprzednich. W Wielkopolsce w 2009 roku na 100 mężczyzn przypadało 
106 kobiet. W kraju analogicznie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. W układzie pod-
regionów najwyższym wskaźnikiem feminizacji odznaczało się miasto Poznań ze wskaźni-
kiem 115 kobiet na 100 mężczyzn, a najniższym podregion pilski. Jest to związane ze zjawi-
skiem migracji młodych kobiet do dużych ośrodków miejskich, gdzie znajdują zatrudnienie 
przede wszystkim w usługach, administracji, oświacie, czy służbie zdrowia. 

 
Tab. 19.  Ruch naturalny 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 2 662 2 470 2 423 2 340 2 238 2 322 2 338 2 327 

Wielkopolska 231 209 238 207 223 255 228 220 

pilski 30 32 33 34 31 38 29 25 

poznański 26 40 42 31 45 47 41 37 

kaliski 55 40 40 43 33 46 35 40 

leszczyński 39 24 40 33 38 42 42 44 

koniński 50 43 51 36 36 45 34 47 

Zgony niemowląt 
w liczbach bez-
względnych 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 31 30 32 30 40 37 47 27 

Polska 7,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,0 5,6 5,6 

Wielkopolska 7,0 6,3 7,1 5,9 6,1 6,7 5,6 5,4 

pilski 6,8 7,3 7,5 7,7 6,8 7,7 5,7 4,9 

poznański 5,0 7,5 7,5 5,3 7,2 6,9 5,5 5,0 

kaliski 8,1 6,1 6,2 6,2 4,7 6,4 4,6 5,2 

leszczyński 6,9 4,1 7,0 5,5 6,2 6,6 6,1 6,4 

koniński 7,4 6,7 7,8 5,3 5,2 6,2 4,4 6,1 

Zgony niemowląt 
na 1 000 uro-
dzeń żywych 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 7,2 6,2 6,6 5,7 7,2 6,6 7,8 4,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2008 i 2009 roku zmniejszyła się w Wielkopolsce liczba zgonów niemowląt w po-
równaniu do roku 2007. Ma to swoje odzwierciedlenie w wartości współczynnika wyrażają-
cego liczbę zgonów niemowląt na 1 000 urodzeń żywych. Współczynnik najwyższą wartość, 
tj. 7,1‰, osiągnął w 2004 roku, 6,7‰ w roku 2007, a najniższą (5,4‰) w 2009 roku. W całym 
kraju obserwowany jest pozytywny trend obniżania się wartości wskaźnika umieralności nie-
mowląt. Coraz więcej bowiem kobiet w ciąży znajduje się pod właściwą opieką lekarską i wy-
konuje na czas odpowiednie badania, co pozwala wykryć ewentualne wady u jeszcze niena-
rodzonych dzieci. Ponadto szpitale ginekologiczno-położnicze posiadają coraz lepszy sprzęt 
potrzebny do ratowania życia i zdrowia niemowląt. 
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W 2009 roku w całym województwie wielkopolskim zanotowano ogółem 220 zgo-
nów niemowląt. Najczęstszą przyczyną zgonów noworodków są choroby i stany chorobowe 
okresu okołoporodowego. Częściej umierają chłopcy. Niewątpliwie wpływ na umieralność 
niemowląt ma niższa dostępność do opieki ginekologiczno-położniczej oraz pediatrycznej, 
głównie na terenach wiejskich lub wręcz brak takiej opieki w niektórych gminach. 

W wielkopolskich podregionach w 2009 roku najmniejszą umieralność wśród nie-
mowląt odnotowano w podregionie miasto Poznań (4,4 zgonów na 1 000 urodzeń żywych), 
podczas gdy rok wcześniej wskaźnik osiągnął najwyższą wartość spośród wszystkich podre-
gionów województwa (7,8 zgonów na 1 000 urodzeń żywych). Najwięcej niemowląt zmarło w 
2009 roku w podregionie leszczyńskim (6,4 zgonów na 1 000 urodzeń żywych). 

W Poznaniu mieści się najnowocześniejszy szpital ginekologiczno-położniczy w 
Wielkopolsce, który oferuje bardzo wysoki poziom usług medycznych w zakresie położnictwa 
i patologii ciąży. Szpital ten jako jedyny w regionie świadczy wysokospecjalistyczną opiekę 
nad noworodkami. Dlatego coraz więcej kobiet z podpoznańskich gmin, a często także z od-
ległych regionów województwa wielkopolskiego stara się rodzić dzieci w Poznaniu. 

 
Tab. 20.  Przyrost naturalny 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska -5,7 -14,1 -7,4 -3,9 4,5 10,6 35,1 32,6Przyrost naturalny w 
tys. Wielkopolska 2, 6 2,7 2,9 5,1 5,6 7,1 9,7 9,2

Polska -0,1 -0,4 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,9 0,8Przyrost naturalny na 
1 000 ludności 

Wielkopolska 0,8 0,8 0,9 1,5 1,7 2,1 2,9 2,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego, US w Poznaniu 2006, 2008, 2010 

 
Ryc. 8.  Współczynnik przyrostu naturalnego 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego, 
US w Poznaniu 2006, 2008, 2010 oraz Banku Danych Lokalnych GUS 
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Utrzymująca się w województwie wielkopolskim przewaga urodzeń żywych nad 
liczbą zgonów skutkuje dodatnim przyrostem naturalnym. Od 2003 roku zauważalny jest re-
gularny wzrost wartości współczynnika, który w 2008 roku osiągnął poziom 2,9‰. Co prawda 
współczynnik obniżył się z 2,9‰ w 2008 roku do 2,7‰ w 2009 roku, ale i tak był zdecydowa-
nie wyższy od wskaźnika krajowego (0,8‰ w 2009 roku wobec 0,9‰ w 2008 roku). 

Wzrost liczby urodzeń obserwuje się głównie w miastach. Od sześciu lat „miejski” 
współczynnik przyrostu naturalnego osiąga wartości dodatnie. Jednak współczynnik urodzeń 
na wsi jest nadal wyższy. 

Stopniowy wzrost liczby urodzeń występujący od 2004 roku nie jest wcale oznaką 
boomu urodzeniowego. Aktualna liczba urodzeń jest wciąż niższa o około 40% w stosunku 
do wielkości rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego. Zwiększenie natę-
żenia urodzeń wynika m.in. z realizacji urodzeń „odłożonych” wcześniej przez wyżowe rocz-
niki kobiet, urodzonych w latach 1974-1983. Jest to efekt wyboru, dokonywanego przez mło-
dych ludzi, którzy postanawiają najpierw osiągnąć odpowiedni poziom wykształcenia oraz 
stabilizację ekonomiczną, a dopiero potem zakładają rodzinę i ją powiększają. Obserwowane 
w ostatnich latach korzystne zmiany przyrostu naturalnego trudno więc uznać za oznakę 
trwałej transformacji zachowań prokreacyjnych. 

 
Tab. 21.  Migracje ludności 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska -17 945 -13 765 -9 382 -12 878 -36 134 -20 485 -14 865 -1 196

Wielkopolska 2 051 2 104 2 453 2 301 527 1 872 1 128 1 568

pilski -556 -371 -401 -455 -962 -651 -590 -561

poznański 4 374 4 791 5 500 5 961 6 095 7 444 6 026 6 116

kaliski -394 -302 -190 -326 -773 -689 -268 -409

leszczyński -59 -9 -4 -69 -250 -192 -262 -110

koniński -628 -492 -431 -735 -1 159 -982 -657 -597

Saldo migracji 
wewnętrznych i 
zagranicznych na 
pobyt stały w licz-
bach bezwzględ-
nych 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań -686 -1 513 -2 021 -2 075 -2 424 -3 058 -3 121 -2 871

Polska -0,50 -0,40 -0,20 -0,30 -0,95 -0,54 -0,39 -0,03

Wielkopolska 0,61 0,63 0,73 0,68 0,16 0,55 0,33 0,46

pilski -1,37 -0,91 -0,99 -1,12 -2,37 -1,60 -1,44 -1,37

poznański 8,37 9,07 10,28 10,98 11,07 13,29 10,59 10,58

kaliski -0,59 -0,45 -0,29 -0,49 -1,16 -1,03 -0,40 -0,61

leszczyński -0,11 -0,02 -0,01 -0,13 -0,46 -0,35 -0,48 -0,20

koniński -0,97 -0,76 -0,66 -1,13 -1,78 -1,51 -1,01 -0,91

Saldo migracji sta-
łej na 1 000 lud-
ności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań -1,19 -2,64 -3,54 -3,65 -4,29 -5,45 -5,60 -5,18

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Oprócz przyrostu naturalnego, wpływ na zmiany liczby ludności mają migracje we-
wnętrzne oraz zagraniczne. W Polsce w latach 2002-2009 obserwuje się niezmiennie ujem-
ne saldo migracji stałej, która jest podstawowym składnikiem ubytku rzeczywistego, powodu-
jącym zmniejszanie się liczby ludności kraju. Emigracja Polaków za granicę, począwszy od 
2004 roku, przybrała znaczne rozmiary. Zdecydowana większość emigrantów przebywa w 
Europie, co jest związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz otwieraniem kolejnych 
rynków pracy. Najbardziej znaczący wzrost emigracji na pobyt stały w skali kraju odnotowa-
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no w 2006 roku, saldo wyniosło wówczas minus 36 134 osoby. Od 2007 roku uwidacznia się 
spadek liczby wyjazdów Polaków za granicę. Jednocześnie obserwowano nasilenie powro-
tów (osób mieszkających za granicą na stałe) z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, a także z 
USA. Zjawisko to ma prawdopodobnie związek ze światowym kryzysem. 

Najwięcej migracji wewnętrznych odbywa się w ramach województwa. Natomiast w 
migracjach międzywojewódzkich celem migracyjnym dla mieszkańców Wielkopolski są wo-
jewództwa: dolnośląskie, mazowieckie oraz kujawsko-pomorskie. 

Województwo wielkopolskie w latach 2002-2009 charakteryzowało się dodatnim 
saldem migracji stałej. Oznacza to, że większa była liczba osób meldujących się na pobyt 
stały niż osób wymeldowanych (1 568 osób w 2009 roku). Świadczy to o dużej atrakcyjności 
Wielkopolski na tle innych regionów kraju. Należy jednak mieć na uwadze, że o takim saldzie 
przesądza sytuacja migracyjna na wsi, albowiem w miastach odpływ ludności – począwszy 
od 2002 roku – jest coraz większy.  

Wielkopolska jest regionem o dosyć dużym w skali kraju natężeniu ruchów migra-
cyjnych. Jednak nie są to migracje o skali mającej istotny wpływ na zmiany sytuacji demo-
graficznej w regionie. Zdecydowaną barierą migracyjną są przeciętnie niskie, w stosunku do 
kosztów utrzymania, dochody ludności. Zarówno koszty zakupu mieszkania, jak i te, związa-
ne z przemieszczeniem się do nowej lokalizacji, przekraczają możliwości zdecydowanej 
większości mieszkańców regionu. 

Saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej na pobyt stały było w analizowanym 
okresie zróżnicowane w układzie podregionów. Dodatnimi, stopniowo wzrastającymi warto-
ściami cechował się podregion poznański. W tym samym czasie w podregionie miasto Po-
znań zaobserwowano ujemne saldo migracji stałej. Oznacza to, że z roku na rok więcej osób 
opuszcza obszar Poznania niż do niego napływa. 

Najniższe saldo migracji stałej na 1 000 ludności w 2009 roku wystąpiło w podre-
gionie miasto Poznań (-5,18), a najwyższe w podregionie poznańskim (10,58). Na wysoką 
wartość salda migracji stałej w podregionie poznańskim istotny wpływ mają tendencje migra-
cyjne ludności z miasta Poznania na tereny okolicznych gmin. Obserwowany jest także 
wzrost migracji wewnętrznych z obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo do rejonów o 
silnej dynamice rozwoju. 

Od 2007 roku gęstość zaludnienia Wielkopolski pozostaje na niezmienionym po-
ziomie; w województwie wielkopolskim jest to 114 osób na 1 km2 (9. miejsce wśród woje-
wództw), a w kraju 122 osoby/km2. Potencjał ludnościowy regionu rozmieszczony jest nie-
równomiernie. W województwie istnieją obszary o dużej koncentracji ludności (szczególnie 
miasto Poznań, ośrodki subregionalne i ponadlokalne) oraz tereny słabo zaludnione (zwłasz-
cza powiaty położone na północy Wielkopolski).  

Ludność miejska województwa wielkopolskiego w 2009 roku wynosiła 1 903,0 tys. 
mieszkańców, co stanowiło 8,2% ogólnej liczby ludności miast Polski. W dalszym ciągu 
większość mieszkańców Wielkopolski mieszka w miastach, jednak przewaga ludności miej-
skiej systematycznie maleje. W 2009 roku mieszkańcy miast stanowili 55,8% populacji wo-
jewództwa wielkopolskiego, tj. o 0,2 p.proc. mniej niż przed rokiem i prawie o 2% mniej niż w 
1999 roku. 
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Podregionami najbardziej zurbanizowanymi, poza miastem Poznaniem, są pilski i 
koniński, a w najmniejszym stopniu zurbanizowane są podregiony leszczyński i poznański. 

 
Tab. 22.  Gęstość zaludnienia oraz stopień urbanizacji 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 122 122 122 122 122 122 122 122 

Wielkopolska 112 112 112 113 113 114 114 114 

pilski 63 63 63 63 63 63 63 63 

poznański 106 107 109 110 112 114 115 117 

kaliski 115 115 115 115 115 115 115 116 

leszczyński 89 89 90 90 90 90 91 91 

koniński 101 101 102 102 102 102 102 102 

Gęstość zalud-
nienia na 1 km2 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 2209 2 197 2 184 2 173 2 158 2 142 2 127 2 115 

Polska 61,7 61,6 61,5 61,4 61,3 61,2 60,8 60,3 

Wielkopolska 57,6 57,5 57,3 57,1 56,9 56,6 56,0 55,8 

pilski 55,3 55,3 55,1 55 54,9 54,9 54,8 54,7 

poznański 47 46,7 46,4 46 45,6 45,1 44,4 43,9 

kaliski 48,3 48,2 48,2 48,1 47,9 47,8 47,7 47,6 

koniński 48,7 48,6 48,4 48,3 48,1 48 45,9 45,8 

leszczyński 46,6 46,5 46,4 46,4 46,3 46,2 47,8 47,7 

Stopień urbani-
zacji - ludność w 
miastach w % 
ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Stolica regionu – Poznań – skupia największy potencjał demograficzny – 554,2 tys. 
mieszkańców, tj. 16,3% ogólnej liczby ludności województwa.  

W ośrodkach subregionalnych: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz Gnieźnie i 
Ostrowie Wlkp. zamieszkuje łącznie około 467,3 tys. osób, tj. 24,6% ogólnej liczby ludności 
miejskiej Wielkopolski i jednocześnie około 13,7% ogółu ludności województwa. 

 
Tab. 23.  Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 62,2 62,9 63,5 64,0 64,2 64,4 64,5 64,5

Wielkopolska 62,7 63,4 64,1 64,6 64,8 64,9 65,0 65,0

pilski 62,0 62,9 63,6 64,2 64,5 64,7 64,8 64,8

poznański 63,2 64,1 64,9 65,5 65,8 66,0 66,0 66,0

kaliski 61,4 62,1 62,9 63,4 63,6 63,8 64,0 64,2

leszczyński 61,5 62,4 63,1 63,8 64,1 64,4 64,6 64,7

koniński 61,7 62,4 63,1 63,6 63,8 64,0 64,1 64,2

Ludność w wieku 
produkcyjnym w % 
ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 66,3 66,9 67,2 67,4 67,2 66,9 66,5 66,1

Polska 37,8 37,1 36,5 36,0 35,8 35,6 35,5 35,4

Wielkopolska 37,3 36,6 35,9 35,4 35,2 35,1 35,0 35,0

pilski 38,0 37,1 36,4 35,8 35,5 35,3 35,2 35,2

poznański 36,8 35,9 35,1 34,5 34,2 34,0 34,0 34,0

kaliski 38,6 37,9 37,1 36,6 36,4 36,2 36,0 35,8

leszczyński 38,5 37,6 36,9 36,2 35,9 35,6 35,4 35,3

koniński 38,3 37,6 36,9 36,4 36,2 36,0 35,9 35,8

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym w 
% ogółu ludności 
(przedprodukcyjnym i 
poprodukcyjnym) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 33,7 33,1 32,8 32,6 32,8 33,1 33,5 33,9
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Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 22,7 21,9 21,2 20,6 20,1 19,6 19,3 18,9

Wielkopolska 23,7 22,9 22,2 21,6 21,1 20,7 20,3 20,0

pilski 25,6 24,7 23,9 23,2 22,6 22,2 21,7 21,4

poznański 24,8 23,9 23,2 22,6 22,1 21,7 21,5 21,3

kaliski 24,4 23,6 22,9 22,3 21,7 21,2 20,7 20,3

leszczyński 25,5 24,7 23,9 23,3 22,7 22,2 21,7 21,3

koniński 24,9 24,1 23,4 22,7 22,1 21,6 21,2 20,8

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 
w % ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 17,4 16,8 16,2 15,9 15,6 15,4 15,3 15,2

Polska 15,1 15,2 15,3 15,4 15,7 16,0 16,2 16,5

Wielkopolska 13,6 13,7 13,7 13,8 14,1 14,4 14,7 15,0

pilski 12,4 12,5 12,5 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8

poznański 12,0 11,9 11,9 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7

kaliski 14,2 14,2 14,3 14,3 14,7 15,0 15,3 15,5

leszczyński 13,0 12,9 12,9 12,9 13,2 13,5 13,7 14,0

koniński 13,4 13,5 13,6 13,7 14,1 14,4 14,7 15,0

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym w % 
ogółu ludności 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 16,3 16,4 16,5 16,7 17,2 17,7 18,2 18,7

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Ryc. 9.  Ludność według ekonomicznych grup wieku w województwie wielkopolskim 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Z analizy struktury ludności Wielkopolski według tzw. ekonomicznych grup wieku: 

• od 0 do 17 roku życia – grupa w wieku przedprodukcyjnym, 

• od 18 do 59 (kobiety) i od 18 do 64 (mężczyźni) roku życia – grupa w wieku produk-
cyjnym, 

• 60 lat i powyżej (kobiety) oraz 65 lat i powyżej (mężczyźni) – grupa w wieku popro-
dukcyjnym, 
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wynika, iż w okresie 1999-2009 corocznie zwiększał się udział ludności w wieku produkcyj-
nym, z 60,3% w 1999 roku do 65,0% w roku 2009. Podobna tendencja występowała w tej 
grupie w skali całego kraju (60,2% w 1999 roku i 64,5% w 2009 roku). 

W układzie podregionów w 2009 roku największy udział ludności w wieku produk-
cyjnym wystąpił w mieście Poznaniu (66,1%) oraz w podregionie poznańskim (66,0%). 
Udział ludności w wieku nieprodukcyjnym w Wielkopolsce w 1999 roku wynosił 39,7%, a w 
2009 roku już tylko 35,0%. Następuje systematyczny wzrost liczby osób w wieku poproduk-
cyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej), co ma swoje implikacje dla polityki 
społecznej państwa i samorządów lokalnych. Udział tej grupy ludności w ogólnej populacji 
województwa wielkopolskiego wynosił w 2009 roku 15,0% (w 1999 roku było to 13,5%), a 
więc mniej niż w kraju – 16,5%. 

Rezultatem przemian w procesach demograficznych, głównie w wyniku głębokiej 
depresji urodzeniowej w latach 90. oraz w okresie 2000-2003, jest systematyczne zmniej-
szanie się liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat) zarówno w kraju, jak i w województwie wielko-
polskim. W 2009 roku ta grupa wiekowa stanowiła 20,0% całej populacji Wielkopolski, tj. o 
6,2 p.proc. mniej niż w 1999 roku (w kraju spadek o 5,4 p.proc.). Spadek udziału osób w 
wieku przedprodukcyjnym wystąpił we wszystkich podregionach województwa, przy czym 
największy zanotowano w podregionie pilskim (o 6,1 p.proc.). Największym odsetkiem ludzi 
młodych w 2009 roku charakteryzował się podregion pilski (21,4%) oraz poznański i lesz-
czyński (po 21,3%), a najmniejszym podregion miasto Poznań (15,2%). 

Struktura wieku ludności ulega wciąż dynamicznym zmianom. Liczba oraz struktura 
grupy w wieku produkcyjnym warunkuje podaż zasobów ludzkich na rynku pracy. Występu-
jące w kilku ostatnich latach zjawisko znaczącej jakościowo i ilościowo emigracji za granicę 
w poszukiwaniu pracy ma swój wpływ również na sytuację na wielkopolskim rynku pracy, 
ponieważ takie wyjazdy dotyczą w zdecydowanej większości osób w wieku produkcyjnym. W 
analizie stanu ludności osoby, które czasowo wyemigrowały za granicę, a mają stałe zamel-
dowanie na terenie regionu są jednak uwzględnianie tak, jakby nadal przebywały w kraju. 

 
Tab. 24.  Struktura ludności według biologicznych grup wieku 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Struktura ludności wg biologicznych grup wieku w % 

Polska 17,8 17,2 16,7 16,2 15,8 15,5 15,3 15,2 
0-14 lat 

Wielkopolska 18,7 18,1 17,5 17,1 16,7 16,5 16,2 16,1 

Polska 69,4 69,8 70,2 70,5 70,8 71,0 71,2 71,3 
15-64 lat 

Wielkopolska 69,8 70,2 70,6 71,1 71,4 71,5 71,9 72,0 

Polska 12,8 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5 
65 lat i więcej 

Wielkopolska 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Źródło: Rocznik demograficzny 2006 GUS, Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 1999-2006, 
US w Poznaniu, Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Obserwacja zmian w strukturze ludności według biologicznych grup wieku potwier-
dza postępowanie procesu starzenia się mieszkańców województwa wielkopolskiego. Sys-
tematyczne zmniejsza się liczba dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Ich udział w ogólnej liczbie 



87 

ludności województwa obniżył się z 18,7% (2002r.) do 16,1% (2009r.). Jednocześnie uwi-
dacznia się wzrost udziału osób w przedziale wiekowym 15-64 – z 69,8% w 2002 roku do 
72% w 2009 roku i osób powyżej 65 roku życia (odpowiednio z 11,6% do 11,9%), gdyż wy-
dłuża się średnia długość życia. 

 
Tab. 25.  Prognoza ludności województwa wielkopolskiego na lata 2008-2035 w tys. osób 

Grupa  
wiekowa 

Przekrój 
terytorialny 

2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

ogółem 38 107,4 38 100,7 38 092,0 38 016,1 37 829,9 37 438,1 36 796,0 35 993,1

miasta 23 257,0 23 200,4 23 145,5 22 897,7 22 649,7 22 299,0 21 799,5 21 215,1Polska 

wieś 14 850,4 14 900,2 14 946,5 15 118,4 15 180,2 15 139,1 14 996,5 14 778,0

ogółem 3 395,6 3 404,5 3 413,4 3 453,5 3 475,7 3 471,7 3 441,1 3 393,9

miasta 1 914,7 1 911,6 1 908,6 1 896,0 1 881,9 1 857,0 1 818,0 1 770,8Wielkopolska 

wieś 1 480,9 1 493,0 1 504,7 1 557,4 1 593,8 1 614,7 1 623,0 1 623,1

ogółem 113,3 116,6 118,5 118,4 108,6 94,9 84,5 82,0

miasta 59,6 61,1 61,7 61,2 55,6 48,2 42,7 41,40-2 lat 

wieś 53,7 55,5 56,7 57,2 53,0 46,7 41,7 40,6

ogółem 135,1 138,3 142,9 159,4 155,2 139,9 122,1 111,2

miasta 69,9 71,7 74,1 81,6 79,2 70,9 61,4 55,73-6 lat 

wieś 65,2 66,6 68,7 77,8 76,0 69,0 60,6 55,5

ogółem 217,9 212,2 207,8 215,1 238,3 232,5 210,2 184,1

miasta 107,4 104,8 103,0 108,3 119,5 116,4 104,5 90,77-12 lat 

wieś 110,4 107,4 104,8 106,7 118,9 116,1 105,7 93,3

ogółem 127,1 121,3 116,9 102,6 109,3 120,1 116,0 104,1

miasta 62,6 59,2 56,8 50,1 54,7 59,6 57,4 51,113-15 lat 

wieś 64,5 62,1 60,1 52,5 54,6 60,5 58,6 53,0

ogółem 146,1 140,4 133,5 110,2 100,4 116,8 120,0 112,2

miasta 74,6 70,7 66,7 54,0 50,2 58,7 60,1 55,916-18 lat 

wieś 71,5 69,7 66,8 56,2 50,2 58,1 59,9 56,2

ogółem 332,5 321,6 311,5 262,1 219,3 206,8 233,6 238,8

miasta 181,7 173,5 165,7 132,6 110,2 106,1 119,7 121,919-24 lat 

wieś 150,8 148,0 145,8 129,5 109,2 100,6 113,9 116,9

ogółem 688,9 679,5 673,0 667,8 678,4 666,1 612,5 555,3

miasta 348,0 342,7 339,0 336,8 342,6 334,7 306,2 275,90-17 lat 

wieś 341,0 336,8 334,0 331,0 335,8 331,4 306,4 279,4

ogółem 2 207,3 2 215,0 2 218,5 2 164,9 2 082,2 2 027,4 2 017,8 1 989,1

miasta 1 264,2 1 258,8 1 251,4 1 178,4 1 106,8 1 064,3 1 048,4 1 022,618-59/64 lat 

wieś 943,1 956,1 967,1 986,5 975,4 963,1 969,5 966,5

ogółem 499,4 510,1 521,8 620,8 715,0 778,2 810,7 849,5

miasta 302,5 310,0 318,2 380,8 432,4 458,0 463,5 472,460/65 i więcej 

wieś 196,9 200,0 203,7 240,0 282,7 320,2 347,2 377,2

Źródło: Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035, US w Poznaniu 

 
Prognoza ludności Wielkopolski na lata 2008-2035 

 

Poprzednia prognoza ludności Polski na lata 2003-2030 (oparta na wynikach Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002) tworzona była przez GUS w okre-
sie systematycznego spadku urodzeń i zakładała do roku 2010 spadek dzietności. Statystyka 
z lat 2003-2009 pokazuje, że najniższą w powojennej historii liczbą urodzeń, zarówno w Pol-
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sce, jak i w Wielkopolsce, charakteryzował się rok 2003. Od 2004 roku notowany jest syste-
matyczny wzrost urodzeń. W wyniku odwrócenia tendencji spadkowej urodzeń, (ale również 
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) zaistniała konieczność aktualizacji 
poprzedniej prognozy. 

Długookresowa prognoza GUS na lata 2008-2035 zakłada, że w perspektywie naj-
bliższych 28 lat liczba ludności kraju będzie się zmniejszała w tempie wzrastającym z upły-
wem czasu. Zaktualizowana prognoza ludnościowa dla Wielkopolski na lata 2008-2035 ge-
neralnie niewiele różni się od poprzedniej. W województwie wielkopolskim nadal przewiduje 
się systematyczny przyrost ludności do roku 2020. 

Zróżnicowane będą zmiany liczby ludności miejskiej i wiejskiej Wielkopolski. W 
miastach prognozowany jest regularny ubytek ludności. Na terenach wiejskich do 2035 roku 
przewiduje się przyrost liczby zamieszkujących je osób – o 8,8%. Taka sytuacja wynika w 
dużym stopniu z różnych zachowań demograficznych mieszkańców miast i wsi. Obserwowa-
ne od kilku lat migracje ludności z miast na obszary podmiejskie stanowią coraz bardziej 
znaczący czynnik, którego wpływ na przebieg procesów demograficznych w miastach i 
wsiach będzie ulegał zwiększeniu. 

 
Ryc. 10.  Prognoza ludności województwa wielkopolskiego według edukacyjnych grup wieku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2008-2035, US w Poznaniu 

 

Biorąc pod uwagę podział części populacji w wieku od 0 do 24 lat (tzw. edukacyjne 
grupy wieku) prognoza ludności Wielkopolski na lata 2008-2035 zakłada dość spore wahania 
w poszczególnych edukacyjnych grupach wiekowych. I tak w 2010 roku populacja dzieci w 
wieku od 0 do 2 lat miała być większa o 4,6% od populacji z 2008 roku (w rzeczywistości by-
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ło to 6,1%). W 2020 roku będzie to nadal tendencja malejąca (o 4,1% mniejsza od tej z 2008 
roku) aż do końca horyzontu prognozy. W efekcie liczba dzieci w grupie żłobkowej w 2035 
roku będzie mniejsza o 30,8% w porównaniu z rokiem 2008, stanowiąc najmniejszą pod 
względem liczebności grupę wiekową. 

Zbliżona tendencja jest przewidywana dla grupy w wieku 3-6 lat (tzw. grupa przed-
szkolna). Liczebność tej grupy początkowo – do roku 2015 – zwiększy się o 15,2%, by na-
stępnie od 2020 roku ulegać systematycznemu zmniejszaniu do roku 2035, w którym ma 
osiągnąć 82,3% stanu z roku 2008 roku. 

Liczba młodzieży objęta szkolnictwem podstawowym (7-12 lat) początkowo ma 
wzrastać – by w 2020 zwiększyć się o 12,3%, a w roku 2035 osiągnąć 84,5% wielkości z 
2008 roku. 

Przewidywane zmiany liczby młodzieży w wieku gimnazjalnym (13-15) lat będą 
przebiegały w sposób zróżnicowany. Regularny spadek liczebności tej grupy będzie wystę-
pował do 2015 roku. W latach 2020-2025 ma nastąpić wzrost – w 2025 roku o 17,5 tys. osób 
w stosunku do roku 2015. W czasie kolejnych 10 lat – do 2035 roku – prognozuje się po-
nowne zmniejszanie populacji młodzieży w wieku 13-15 lat. 

Podobny charakter mają mieć zmiany liczebności grupy wiekowej 16-18 lat (mło-
dzież objęta szkolnictwem ponadgimnazjalnym). Do 2020 roku liczebność tej grupy zmniej-
szy się o 31,3%, czyli o ponad 45 tys. osób w stosunku do 2008 roku. Z kolei w okresie 
2025-2030 ulegnie zwiększeniu do prawie 20 tys. osób w 2030 roku, by w 2035 roku osią-
gnąć 93,5% wielkości z roku 2030. 

Znaczące ubytki populacji prognozowane są w grupie wieku 19-24 lat. Tendencja 
spadkowa przewidywana jest praktycznie przez cały horyzont prognozy. Do 2020 roku obni-
żenie liczebności populacji w tej grupie wyniesie 34,0% (ponad 113,2 tys. osób) – w stosun-
ku do 2008 roku. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu okresu prognozowanego liczba mło-
dzieży w tej grupie wiekowej zacznie zwiększać się, by w 2035 roku osiągnąć liczebność o 
8,2% większą niż w 2020 roku. 

 

Zaktualizowana prognoza ludnościowa dla Wielkopolski na lata 2008-2035 nie od-
biega w zasadniczy sposób od prognozy 2003-2030, jeśli chodzi o przewidywane zmiany 
struktury ludności według ekonomicznych grup wieku. Populacja osób w wieku przedproduk-
cyjnym (0-17 lat) ma się zmniejszać, wyłączając wahnięcie w górę w 2020 roku, by osiągnąć 
w 2035 roku liczebność 555,3 tys. osób. Prognozuje się obniżenie udziału tej grupy wiekowej 
w całej populacji województwa wielkopolskiego z 20,3% w 2008 roku do 16,4% w roku 2035. 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) miała wzrosnąć w 2010 roku 
do 2 218,5 tys. osób (w rzeczywistości było to 2 218,4 tys. osób), po czym ma się obniżać do 
końca okresu prognozy. Odsetek osób będących w wieku zdolności do pracy w stosunku do 
całej populacji zmniejszy się z 59,9% w 2020 roku do 58,6% w 2035 roku, w którym grupa ta 
będzie liczyła 1 989,1 tys. – najmniej w całym horyzoncie prognostycznym. 

Prognoza przewiduje systematyczny wzrost liczby ludności w wieku emerytalnym. 
W 2020 liczebność osób w wieku poprodukcyjnym ma zwiększyć się w porównaniu z 2008 
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rokiem o 30,1%, a w 2035 roku aż o 70,1%. W Wielkopolsce podobnie jak w całym kraju po-
stępuje i będzie nadal postępować, w coraz bardziej dynamicznym przebiegu, proces sta-
rzenia się ludności. Stwarza to nowe wyzwania dla polityki społecznej państwa oraz samo-
rządów lokalnych, która musi uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i społeczne włącza-
jąc w to rekonstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i poprawę dostępności do usług 
medycznych. Jednocześnie prognozowany zmniejszający się udział ludności w wieku przed-
produkcyjnym i produkcyjnym spowoduje poważne zmiany w systemie edukacyjnym. Polity-
ka społeczna powinna również wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie kosz-
tów bezpośrednich i pośrednich posiadania dzieci. 

 
Ryc. 11.  Prognoza ludności województwa wielkopolskiego według ekonomicznych grup wieku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności na lata 2008-2035, US w Poznaniu 

 
Tab. 26.  Porównanie wyników Prognozy dla ludności Polski i Wielkopolski na lata 2008-2035 z dany-

mi rzeczywistymi w latach 2008 i 2009 

2008 
(prognoza) 

2008 
(stan rzeczywisty) 

2009 
(prognoza) 

2009 
(stan rzeczywisty) Przekrój terytorialny 

w tys. 

Błąd  
względny  

prognozy w % w tys. 

Błąd  
względny  

prognozy w % 

Ogółem 38 107,4 38 135,9 0,07 38 100,7 38 167,3 0,18 

Miasto 23 257,0 23 288,2 0,13 23 200,4 23 278,2 0,34 
Polska 

 
Wieś 14 850,4 14 847,7 0,02 14 900,2 14 889,1 0,07 

Ogółem 3 395,6 3 397,6 0,06 3 404,5 3 408,3  0,11 

Miasto  1 914,7 1 914,8 0,01 1 911,6 1 912,8 0,07 Wielkopolska 

Wieś 1 480,9 1 482,8 0,12 1 493,0 1 495,4 0,17 

Źródło: Notatka Informacyjna GUS – „Monitoring wyników prognozy dla 2008r. i 2009r.” 

 

Zgodnie z oczekiwaniami, w pierwszych dwóch latach prognozy rozbieżność mię-
dzy rzeczywistymi, a przewidywanymi stanami ludności jest niewielka. Faktyczna liczba lud-
ności województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku jest o 
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3,7 tys. wyższa (w kraju 66,7 tys.) od prognozowanej. Rzeczywista liczba ludności wiejskiej 
w kraju w 2008 roku była niższa od przewidywanej o 2,7 tys. osób, a w 2009 roku o 11,1 tys. 

Błąd względny19 prognozy wynosi 0,11% dla Wielkopolski i 0,18% dla kraju. Na ob-
szarach wiejskich województwa wielkopolskiego występuje wyższe niedoszacowanie liczby 
ludności i wynosi odpowiednio w 2008 roku i w 2009 roku 0,12% i 0,17%, podczas gdy w 
miastach 0,01% i 0,07%.  

 
Tab. 27.  Porównanie wyników Prognozy dla grup wieku Wielkopolski na lata 2008-2035 z danymi 

rzeczywistymi w latach 2008 i 2009 

2008 
(prognoza) 

2009 
(stan rzeczywisty 

2009 
(prognoza) 

2009 
(stan rzeczywisty) Grypy wieku 

w tys. w tys. 
3-6 lat 135,1 135,1 138,3 138,4 

7-12 lat 217,9 217,8 212,2 212,1 

13-15 lat 127,1 127,0 121,3 121,1 

16-18 lat 146,1 146,0 140,4 140,1 

Eduka-
cyjne 
grupy 
wieku 

19-24 lat 332,5 332,4 321,6 321,4 

0-17 lat 688,9 690,5 679,5 682,3 

18-59/64 2 207,3 2 207,0 2 215,0 2 214,5 

Ekono-
miczne 
grupy 
wieku 60/65 i więcej 499,4 500,0 510,1 511,4 

Źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035 GUS, 
Obliczenia własne na podstawie „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym w 2008r. w 2009r.” 

 

Analizując pierwsze dwa lata prognozy według grup wieku można stwierdzić, że 
rozbieżność między rzeczywistymi, a prognozowanymi stanami ludności jest niewielka. Błąd 
względny prognozy zawiera się w przedziale 0,05% do 0,48%. Największe różnice występują 
przy prognozie liczby ludności grupy wiekowej 0-17 lat. Prognozowana liczebność tej grupy 
na rok 2009 była niższa od rzeczywistej o 2,8 tys. osób. 

 

Konkluzje: 

• nierównomierne rozmieszczenie potencjału demograficznego na obszarze wo-
jewództwa, 

• wzrost liczby ludności w województwie w ostatnich latach, 

• dodatni, wzrastający w ostatnich latach przyrost naturalny, 

• odpływ ludności z miasta Poznania na tereny podmiejskie – nasilający się pro-
ces suburbanizacji, 

• zmniejszająca się liczba ludności miejskiej w regionie, 

• obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym 
przy jednoczesnym spadku populacji w wieku przedprodukcyjnym (w grupie 
dzieci i młodzieży), 

                                                 
19 Względny błąd prognozy obliczono, jako iloraz modułu różnicy wartości rzeczywistych i prognozowanych, podzielone przez 

wartości prognozowane. Iloraz został pomnożony przez 100. 
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• stopniowy wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, 

• pozytywne wyniki prognozy liczby ludności, zakładającej regularny przyrost 
populacji Wielkopolski do roku 2020, 

• prognozy do 2035 roku systematycznego i znacznego przyrostu liczby ludności 
w wieku emerytalnym (60 lat i więcej – kobiety oraz 65 lat i więcej – mężczyźni) 
oraz dramatycznego spadku w grupie 0-24 lat, 

• prognozy dalszej depopulacji miasta Poznania kosztem obszarów podmiej-
skich. 
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2.2. Rynek pracy i zatrudnienie 
 

Sytuacja na rynku pracy w skali województwa jest wypadkową stanu szeregu czyn-
ników, z których najbardziej istotnymi są: potencjał gospodarczy, potencjał demograficzny, 
stan infrastruktury technicznej i społecznej, warunki życia ludności, czy aktywność ekono-
miczna. Na wielkopolskim rynku pracy utrzymuje się stosunkowo korzystna sytuacja, pomi-
mo obserwowanego od 2009 roku wzrostu bezrobocia. 

 
Zatrudnienie 

 

Wielkopolska na tle kraju dysponuje znacznymi zasobami pracy. W 2009 roku wo-
jewództwo wielkopolskie skupiało blisko 10% ogółu pracujących w kraju. Według stanu na 
koniec grudnia 2009 roku liczba pracujących według sektorów ekonomicznych (wliczając rol-
ników indywidualnych oraz podmioty gospodarcze o liczbie pracujących do 9 osób) wyniosła 
1 310,5 tys. osób i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 21,5 tys. osób 
(1,6%). Pracujący stanowili 38,4% ogółu mieszkańców Wielkopolski. W ciągu 2009 roku naj-
więcej pracujących Wielkopolan przybyło w sektorze usług rynkowych (wzrost o 81,3 tys. 
osób, tj. o 14,3%). Zmniejszenie liczby pracujących w stosunku do 2008 roku wystąpiło w 
sektorze rolniczym (o 2 tys. osób tj. o 0,9%). 

 
Tab. 28.  Pracujący według sektorów ekonomicznych (wg faktycznego miejsca pracy) 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 12 486 682 12 332 406 12 413 284 12 576 281 12 905 398 13 456 973 13 711 043 13 449 087
Ogółem 

Wielkopolska 1 184 901 1 185 298 1 209 924 1 223 699 1 257 687 1 318 551 1 331 957 1 310 456

Polska 2 167 439 2 144 605 2 145 668 2 144 237 2 145 146 2 149 451 2 145 377 2 130 706Sektor rolni-
czy Wielkopolska 212 581 209 680 210 057 209 388 209 924 209 557 210 274 208 292

Polska 3 564 412 3 488 902 3 509 917 3 513 294 3 671 936 3 899 311 3 930 438 2 908 175Sektor prze-
mysłowy Wielkopolska 377 992 383 346 398 498 398 635 410 607 438 473 436 589 330 859

Polska 4 486 364 4 481 499 4 500 728 4 628 626 4 780 068 5 056 604 525 599 5 974 574Sektor usług 
rynkowych Wielkopolska 404 962 405 369 415 774 424 769 444 316 473 534 486 036 567 296

Polska 2 268 467 2 217 400 2 256 971 2 290 124 2 308 248 2 351 607 2 379 629 2 435 632Sektor usług 
nierynkowych Wielkopolska 189 366 186 903 185 595 190 907 192 840 196 987 199 058 204 009

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik statystyczny województw 2010 GUS 

 

Rozkład przestrzenny zatrudnienia na obszarze województwa wielkopolskiego nie 
jest równomierny. Jest to wynik różnego potencjału gospodarczego wielkopolskich powiatów. 
Najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym jest Poznań wraz z powiatem poznańskim generu-
jącym znaczącą podaż pracy. W 2009 roku skupiało się tu 43,6% wszystkich zatrudnionych 
w Wielkopolsce. 

W 2009 roku przeciętne zatrudnienie w województwie wielkopolskim wynosiło 
959,1 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego roku spadło o 1,8%. Większość zatrudnio-
nych skupiały sekcje C+D+E (górnictwo, przemysł oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
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gię elektryczną, gaz i wodę) – 319,7 tys. osób, tj. 33,3% ogółu zatrudnionych w Wielkopolsce 
oraz sekcja G - handel i naprawy – 193,8 tys. osób (20,8% ogółu zatrudnionych). Najmniej-
sze zatrudnienie w województwie wielkopolskim było w sekcji H – hotele i restauracje. W 
2009 roku w strukturze zatrudnienia udział tej sekcji wyniósł 1,3%. W skali kraju najwięcej 
pracowników zatrudniały sekcje C+D+E (2 725,4 tys. osób, tj. 27,9%) oraz sekcja G – handel 
i naprawy – 1 611,5 tys. osób, tj. 16,8%. 

 
Tab. 29.  Przeciętne zatrudnienie według sekcji (wg PKD 2004) 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 8 736 310 8 661 736 8 640 193 8 786 712 8 965 869 9 387 718 9 850 748 9 768 013
Ogółem 

Wielkopolska 803 785 819 332 835 061 856 114 883 891 933 916 976 993 959 081

Polska 171 402 163 905 157 881 156 779 156 376 159 540 155 587 148 331Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo a Ry-
bactwo (Sekcja A+B) Wielkopolska 26 244 25 425 24 603 24 815 25 229 25 113 25 418 25 081

Polska 2 670 465 2 639 114 2 663 097 2 665 401 2 714 310 2 842 455 2 921 383 2 725 353Górnictwo, przemysł, wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, wodę (Sekcja C+D+E) Wielkopolska 280 382 295 300 310 167 311 990 318 051 333 541 341 474 319 726

Polska 545 544 496 362 453 065 483 595 511 487 576 779 639 305 706 606
Budownictwo (Sekcja F) 

Wielkopolska 52 260 49 371 45 296 48 022 51 377 59 423 64 772 71 725

Polska 1 291 090 1 308 046 1 295 399 1 360 695 1 394 236 1 482 797 1 608 530 1 611 479Handel i naprawy  
(Sekcja G) Wielkopolska 136 582 139 807 141 048 151 714 159 557 175 768 192 938 193 806

Polska 136 291 134 848 141 635 147 328 152 560 163 330 183 425 180 892Hotele i restauracje  
(Sekcja H) Wielkopolska 10 115 10 363 10 769 10 779 11 279 11 902 13 013 12 641

Polska 601 877 586 337 582 952 577 728 596 658 620 996 675 309 777 447Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność (Sekcja I) Wielkopolska 36 722 36 593 38 785 39 053 45 668 49 122 51 480 51 027

Polska 236 981 226 320 226 718 242 954 248 744 258 679 280 750 278 924
Pośrednictwo finansowe (Sekcja J) 

Wielkopolska 17 245 15 710 15 755 16 907 16 804 17 192 17 376 15 939

Polska 671 295 699 486 700 566 695 804 723 345 780 338 846 506 787 097Obsługa nieruchomości i firm; nauka 
(Sekcja K) b 

Wielkopolska 48 389 50 477 52 008 52 371 54 002 56 989 61 075 58 171

Polska 507 922 531 112 538 345 552 300 560 491 574 919 586 758 629 585Administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne (Sekcja L) Wielkopolska 39 882 41 548 42 119 43 305 44 138 44 733 45 684 47 969

Polska 867 057 960 764 979 715 1 004 902 1 003 950 1 005 966 1 007 043 1 038 946
Edukacja (Sekcja M) 

Wielkopolska 78 204 88 962 88 107 89 980 89 732 90 319 91 263 94 728

Polska 776 359 653 647 636 227 634 019 636 063 644 935 654 331 656 525Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
(Sekcja N) Wielkopolska 58 517 47 243 46 603 47 038 47 687 48 781 50 452 50 522

Polska 260 027 261 795 264 593 265 207 267 649 276 984 291 821 226 828Pozostała działalność usługowa ko-
munalna, społeczna i indywidualna 
(Sekcja O) Wielkopolska 19 243 18 533 19 801 20 140 20 367 21 033 22 048 17 746

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik statystyczny województw 2010, GUS 
 

a Z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowanymi na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 
2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002. 

b Z dniem 1 maja 2004 roku przekwalifikowano zespół szkół z sekcji „Obsługa nieruchomości i firm” do sekcji „Edukacja”. 

 

Wielkość wskaźnika zatrudnienia, charakteryzującego relację liczby pracujących do 
ludności w wieku 15 lat i więcej, systematycznie wzrasta w Wielkopolsce od 2004 roku, kiedy 
to wynosił on 46,8%, by w efekcie w 2009 roku osiągnąć wartość 51,8%. W całym tym okre-
sie kształtował się on powyżej średniej krajowej. 

Wyniki badania aktywności zawodowej Wielkopolan w 2009 roku wskazują na po-
prawę sytuacji na rynku pracy – liczba pracujących zwiększyła się w stosunku do roku po-
przedniego o 1,4%, tj. o 19 tys. osób. 
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Tab. 30.  Aktywność ekonomiczna ludności 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktywni zawodowo ogółem w tys. 

Ogółem 16 946 17 025 17 161 16 938 16 859 17 011 17 279 

mężczyźni 9 173 9 246 9 362 9 283 9 234 9 317 9 455 

kobiety 

Polska 

773 7 780 7 799 7 655 7 626 7 694 7 824 

Ogółem 1 571 1 531 1 538 1 482 1 430 1 382 1 401 

mężczyźni 860 847 866 825 793 769 772 

kobiety 

Wielkopolska 

711 684 672 657 637 613 629 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności ogółem w % 

Ogółem 54,7 54,7 54,9 54,0 53,7 54,2 54,9 

mężczyźni 62,2 62,3 62,8 62,1 61,9 62,7 63,4 

kobiety 

Polska 

48,0 47,8 47,7 46,6 46,3 46,6 47,3 

Ogółem 57,3 57,2 57,0 55,3 54,4 55,0 56,0 

mężczyźni 65,3 65,4 65,8 64,0 63,7 64,9 65,7 

kobiety 

Wielkopolska 

49,9 49,6 48,6 47,2 46,1 46,1 47,5 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym w % 

Ogółem 69,8 69,6 69,8 69,2 69,1 69,9 70,9 

mężczyźni 74,3 74,3 74,8 74,5 74,4 75,3 76,0 

kobiety 

Polska 

65,0 64,6 64,6 63,7 63,5 64,4 65,6 

Ogółem 70,5 70,9 70,1 69,0 68,9 70,2 71,6 

mężczyźni 75,8 76,7 76,3 75,5 75,6 77,6 78,6 

kobiety 

Wielkopolska 

64,9 65,0 63,3 62,2 62,0 62,5 64,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w województwie wielkopolskim ogó-
łem wynosił w 2009 roku 56,0% (w kraju 54,9%). Wśród mężczyzn 65,7% (w kraju 63,4%) 
było aktywnych zawodowo, a wśród kobiet 47,5% (w kraju 47,3%). W wielkopolskich mia-
stach współczynnik aktywności zawodowej osiągnął wartość poniżej średniej wojewódzkiej, 
tj. 55,2%, podczas gdy na wsi ukształtował się na poziomie 57%. 

Skalę potencjalnie możliwych do zaktywizowania zasobów pracy w Wielkopolsce 
ilustrują wielkości współczynników aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. 
Tylko 71,6% ludności regionu w wieku produkcyjnym wykazuje się aktywnością zawodową. 
Jest to współczynnik o wartości nieco wyższej niż w kraju, gdzie wynosił on 70,9%. Tak więc 
wielkość potencjalnych zasobów pracy możliwych do zaktywizowania można szacować teo-
retycznie nawet na około 30% populacji grupy w wieku produkcyjnym, tj. około 60 tys. osób. 

 
Wynagrodzenia i świadczenia emerytalno-rentowe 

 

Województwo wielkopolskie zaliczane jest do regionów o niskich średnich płacach. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2009 roku w Wielkopolsce ukształtowało się 
na poziomie 2 976,28 zł i o 107,47 zł (tj. o 3,7%) przewyższało wartość notowaną w 2008 ro-
ku (w kraju wzrosło o 4,7%). W porównaniu do roku 2002, przeciętna płaca w województwie 
wielkopolskim wzrosła o 31,2%, przy średnim wzroście w tym okresie w Polsce o 32,4%. 
Przeciętne wynagrodzenie w Wielkopolsce systematycznie rośnie, jednak średnie roczne 
tempo przyrostu jest cały czas niższe niż w kraju. 
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Tab. 31.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenia i świadczenia emerytalno-rentowe 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 2 239,56 2 314,66 2 409,69 2 506,93 2 636,81 2 866,04 3 158,48 3 315,38Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie brutto w zł Wielkopolska 2 047,58 2 129,03 2 204,31 2 263,60 2 389,00 2 610,75 2 868,81 2 976,28

Polska 1 039,34 1 092,43 1 140,94 1 170,74 1 260,84 1 298,83 1 418,65 1 542,63Przeciętna miesięczna emerytura i 
renta brutto z pozarolniczego syste-
mu ubezpieczeń społecznych w zł Wielkopolska 941,00 989,21 1 034,08 1 064,24 1 149,42 1 184,59 1 298,46 1 418,10

Polska 700,00 726,97 747,25 785,11 802,52 813,93 857,91 911,04Przeciętna miesięczna emerytura i 
renta brutto rolników indywidualnych 
w zł  Wielkopolska 700,49 726,56 747,06 759,69 803,14 812,67 855,91 906,46

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe z pozarolniczego syste-
mu ubezpieczeń społecznych w województwie wielkopolskim wyniosło 1 418,10 zł i podobnie 
jak rok wcześniej było o 8,1% mniejsze niż przeciętne w kraju. Na zbliżonym poziomie do 
krajowego utrzymują się w województwie przeciętne renty i emerytury rolników indywidual-
nych – 906,46 zł (Polska – 911,04 zł). 

 
Bezrobocie 

 

Dzięki stale poprawiającej się sytuacji gospodarczej Wielkopolski oraz prowadzonej 
aktywnej polityce na rynku pracy lata 2003-2008 charakteryzowały się stałym spadkiem bez-
robocia w regionie. W efekcie w końcu 2008 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wyno-
siła już 91,4 tys. osób (w kraju 1 473,8 tys. osób), przy prawie 250-tysięcznym bezrobociu w 
najgorszym pod tym względem roku 2002. W 2008 roku nastąpiło wyhamowanie tempa 
spadkowego: liczba bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku już „tylko” o 21 
tys. osób i w 2009 roku nastąpiło załamanie pozytywnych tendencji. Rok 2009 w wojewódz-
twie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, charakteryzował się znacznym wzrostem bezrobo-
cia. Według stanu na koniec 2009 roku rejestry wielkopolskich powiatowych urzędów pracy 
obejmowały 133,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 31,6% więcej niż w roku 2008. Natomiast w 
2010 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 1 609 
osób. 

Wzrost liczby bezrobotnych dotyczył wszystkich podregionów. W 2010 roku naj-
mniejszą liczbą osób bezrobotnych, podobnie jak w latach poprzednich, charakteryzowało 
się miasto Poznań (11,2 tys. osób), w którym w stosunku do roku poprzedniego liczba osób 
bez pracy zwiększyła się o 1,0 tys. osób. Natomiast najwięcej bezrobotnych – 36,2 tys. osób 
znajdowało się w podregionie konińskim i było to o prawie 1,0 tys. osób więcej niż w 2009 
roku. 

Reasumując, w 2010 roku stopniowo umacniały się pozytywne tendencje w prze-
biegu procesów gospodarczych, po spowolnieniu w 2009 roku wywołanym kryzysem gospo-
darczym20. Rok 2010 odznaczał się niewielką zmianą w liczbie bezrobotnych w porównaniu 
do 2009 roku, tj. wzrostem o 1,2%. W dłuższej perspektywie dynamika i rozwój regionalnego 

                                                 
20 Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku, Wojewódzki Urząd Pracy. 
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rynku pracy poza koniunkturą gospodarczą będzie zależała od zdolności do przyciągania in-
westycji i generowania nowych technologii. 

 
Tab. 32.  Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia rejestrowanego 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 3 217,0 3 175,7 2 999,6 2 773,0 2 309,4 1 746,6 1 473,8 1 892,7 1 954,7

Wielkopolska 249,2 247,9 232,3 211,4 169,1 112,8 91,4 133,6 135,2

pilski 40,3 39,4 36,1 32,3 25,5 18,6 16,5 22,8 22,9

poznański 29,3 30,5 29,6 28,0 21,0 12,3 9,0 15,9 16,0

kaliski 56,3 55,2 49,3 45,2 36,5 23,7 19,7 28,6 28,4

leszczyński 36,7 36,1 33,2 29,2 22,5 15,1 13,4 20,7 20,5

koniński 64,9 64,9 62,5 58,1 47,7 33,8 27,2 35,3 36,2

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 21,7 21,9 21,5 19,6 15,8 9,3 5,6 10,2 11,2

Bezrobotni za-
rejestrowani w 
tys. 

Wieś 113,8 113,0 105,8 97,3 78,7 53,7 43,6 62,6  63,5

Polska 20,0 20,0 19.0 17,6 14,8 11,2 9,5 11,9 12,3

Wielkopolska 17,2 17,1 15,9 14,6 11,7 8,0 6,4 9,1 9,2

pilski x  x 22,9 20,7 16,7 12,4 11,1 14,6 15,0

poznański x  x 13,6 12,3 9,4 5,6 3,9 6,6 6,7

kaliski x  x 18,0 16,6 13,6 9,1 7,5 10,4 10,4

leszczyński x  x 15,0 13,3 10,3 7,1 6,0 9,1 9,0

koniński x  x 23,5 22,1 18,6 13,7 11,0 13,6 14,0

Stopa bezro-
bocia rejestro-
wanego w % 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań x  x 6,7 6,2 5,0 2,9 1,7 3,2 3,5

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Bank Danych Lokalnych GUS 
 

x Zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. 

 
Ryc. 12.  Zmiana liczby bezrobotnych według podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Banku Danych Lokalnych GUS 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce obniżała się w latach 2003-2008, 
osiągając na koniec 2008 roku wielkość 6,4% - najniższy poziom wśród wszystkich woje-
wództw. W 2009 roku w województwie wielkopolskim, tak jak w całym kraju odnotowano 
znaczny wzrost stopy bezrobocia – 9,1%, a w 2010 roku 9,2%. Pomimo wzrostu pod wzglę-
dem wielkości stopy bezrobocia, sytuacja w Wielkopolsce jest korzystniejsza niż w większo-
ści województw. Stosunkowo niska wartość tego wskaźnika, liczona dla województwa jako 
całości, nie odzwierciedla w pełni sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. Zróżnicowanie we-
wnątrz regionu jest znaczne. Najniższa stopa bezrobocia w 2010 roku, podobnie jak w po-
przednich latach, występowała w podregionie miasto Poznań (3,5%) oraz podregionie po-
znańskim (6,7%). Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy miała natomiast miejsce w podre-
gionie pilskim, gdzie wskaźnik ten osiągnął wartość 15,0% oraz w podregionie konińskim z 
14,0% stopą bezrobocia rejestrowanego. 

 
Ryc. 13.  Stopa bezrobocia rejestrowanego 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lata

%
Polska

Wielkopolska

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych21 

 

Wzrost liczby bezrobotnych w latach 2009-2010 zaobserwowano również na obsza-
rach wiejskich województwa wielkopolskiego, gdzie w 2010 roku prawie 64 tys. osób pozo-
stawało bez pracy. Od roku 2002, w którym bezrobocie na wsi osiągnęło apogeum i zareje-
strowanych było prawie 114 tys. bezrobotnych, następował szybki spadek i w 2008 roku na 
obszarach wiejskich Wielkopolski było już niecałe 44 tys. osób bez zatrudnienia. Udział bez-
robotnych na obszarach wiejskich w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie utrzymuje 
się na stałym, wysokim poziomie, osiągając wielkość od 45,7% w 2002 roku do 46,9% w 
2010 roku. Wysoki poziom bezrobocia na wsi, zarówno rejestrowanego, jak i utajonego, wy-
nika z małej podatności części mieszkańców obszarów wiejskich na zmiany zachodzące na 

                                                 
21 Dla roku 2002 i 2003 wykorzystano wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego 

Spisu Rolnego przeprowadzonych w 2002 roku. 
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rynku pracy. Osoby mieszkające na wsi charakteryzuje często niższy poziom wykształcenia, 
mała mobilność i gotowość przyuczenia do zawodu lub zmiany kwalifikacji. Ponadto część 
osób z obszarów wiejskich rejestruje się w urzędach pracy tylko w celu uzyskania świadczeń 
z pomocy społecznej. Na stosunkowo wysokie bezrobocie na wsi wpływa również słaba do-
stępność komunikacyjna wielu obszarów regionu. 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim przeważają 
kobiety. Pomimo zmniejszającej się liczby kobiet bez pracy, ich udział w całości populacji 
bezrobotnych wzrastał systematycznie: z 52,1% w 2002 roku do 65,8% w 2007 roku. Od 
2008 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych ma tendencję malejącą i zmniejszył 
się do 56,0% w 2010 roku (wyłączając rok 2009, w którym odnotowano ogólny wzrost po-
ziomu bezrobocia). 

„Przewaga” kobiet nie posiadających zatrudnienia jest wyraźnie widoczna we 
wszystkich grupach osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Te grupy 
to: długotrwale bezrobotni, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni do 25 roku 
życia, bezrobotni mieszkańcy wsi. Potwierdza to formułowane dotąd wnioski o znacznie 
trudniejszej sytuacji na rynku pracy kobiet niż mężczyzn. Kobiety łatwiej tracą pracę i mają 
większe trudności przy ponownym zatrudnieniu się. 

 
Tab. 33.  Grupy osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 51,2 51,5 52,3 53,6 56,5 58,2 56,5 51,1 51,9

Wielkopolska 52,1 53,3 55,1 57,7 62,6 65,8 61,9 54,7 56,0

pilski 53,3 54,0 55,7 58,2 62,8 66,2 61,2 55,3 56,4

poznański 51,9 53,3 56,1 59,5 64,9 67,0 62,5 54,7 57,0

kaliski 53,2 54,6 56,7 59,0 64,8 68,8 64,4 55,8 57,2

leszczyński 51,2 52,0 53,8 57,3 63,4 63,4 60,1 55,1 56,7

koniński 51,5 52,6 54,2 56,4 60,8 65,6 62,7 54,4 55,5

Zarejestrowane bez-
robotne kobiety w % 
bezrobotnych ogółem 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 50,9 52,9 53,7 55,8 58,3 60,0 54,4 50,2 51,3

Polska 51,2 52,5 52,2 50,2 49,3 45,1 51,1 25,8 29,1

Wielkopolska 47,9 49,9 48,4 47,2 46,9 41,5 43,7 32,2 40,0

pilski x 49,5 47,1 45,5 40,2 34,5 43,5 35,9 43,3

poznański x 46,1 47,5 47,1 48,8 44,2 38,9 23,9 33,5

kaliski x  52,8 50,4 47,2 48,8 40,8 43,1 31,2 40,3

leszczyński x 46,4 43,5 41,8 40,8 35,7 37,3 27,1 36,0

koniński x 53,3 51,8 51,2 50,8 46,6 50,4 37,4 47,2

Zarejestrowani długo-
trwale bezrobotni w % 
bezrobotnych  
ogółem a 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań x 43,9 44,6 46,9 48,0 44,4 36,1 18,9 25,6

Polska 27,8 26,0 24,3 22,6 20,6 19,0 20,7 22,5 X

Wielkopolska 32,3 29,6 27,4 25,6 22,7 21,0 23,9 26,3 25,3

pilski 29,2 27,0 25,5 24,9 22,1 21,4 24,0 25,9 24,3

poznański 34,0 30,8 27,6 25,4 22,3 19,3 24,9 26,6 25,2

kaliski 32,4 30,2 28,4 26,5 22,8 22,7 24,4 26,7 26,3

leszczyński 35,8 32,5 30,1 28,2 26,0 23,3 26,5 30,0 28,9

koniński 33,4 31,2 29,2 27,5 25,0 22,7 24,3 26,9 26,5

Bezrobotni zareje-
strowani w wieku do 
25 lat w % bezrobot-
nych ogółem 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 26,1 21,5 18,7 15,3 12,0 9,0 12,6 15,8 13,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik statystyczny województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy 2010, Ob-
liczenia własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 

a Bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
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Kolejną grupę osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy stano-
wią długotrwale bezrobotni. Odsetek osób pozostających bez pracy dłużej niż rok na obsza-
rze województwa wielkopolskiego w analizowanym okresie nigdy nie przekroczył 50% ogól-
nej liczby bezrobotnych. 

Bezrobotni do 25 roku życia to grupa o najniższym – zmniejszającym się od 2002 
roku – udziale procentowym osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Świadczy to o malejącym bezrobociu wśród ludzi młodych. Obecnie młode, mobilne i coraz 
lepiej wykształcone osoby, które szukają pracy, znajdują ją często poza granicami Polski. 
Ponadto urzędy pracy udzielają coraz większej pomocy ludziom młodym w wejściu na rynek 
pracy. 

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w województwie wielkopolskim w 
2010 roku wyniosła 23,2 tys. osób. W porównaniu z 2009 rokiem napływ do bezrobocia był 
wyższy o 12,4%. Z kolei w 2010 roku z rejestrów wyłączono 16,0 tys. osób, czyli o 10,3% 
więcej niż w roku poprzednim. 

Zasadniczą przyczyną wyłączenia z ewidencji bezrobotnych jest podjęcie pracy. 
Częstym powodem wyłączeń jest również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrud-
nienia. Inne przyczyny wykluczenia z bezrobocia to: rozpoczęcie szkolenia, stażu, przygoto-
wanie zawodowe w miejscu pracy oraz podjęcie prac społecznie użytecznych.  

 
Ryc. 14.  Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyłączeni z ewidencji według miesięcy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 

Analiza struktury bezrobocia w Wielkopolsce pod względem czasu pozostawania 
bez pracy w 2010 roku wykazuje, że najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni pozostający 
bez pracy przez 1-3 miesięcy, tj. stosunkowo krótko. Odsetek takich osób w stosunku do 
ogółu bezrobotnych wynosił prawie 26%. Udział tej grupy w porównaniu do 2009 roku zwięk-
szył się o 20 p.proc., co jest zjawiskiem pozytywnym. Kolejną grupę stanowiły osoby długo-
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trwale bezrobotne – pozostające bez pracy 3-6 miesięcy – których było 19,7%. Najniższy od-
setek wśród bezrobotnych – 8,4% – stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 
24 miesięcy. 

Długotrwałe bezrobocie ma wiele negatywnych aspektów, przede wszystkim powo-
duje utrwalenie syndromu tzw. „wyuczonej bezradności”. Osoby długotrwale bezrobotne czę-
sto charakteryzują się niską samooceną zawodową i przez to mają problemy z zaangażowa-
niem się w poszukiwanie pracy. Uaktywnienie tej grupy jest utrudnione ze względu na małą 
atrakcyjność rynkową kandydatów spowodowaną długą przerwą w zatrudnieniu. Ich zdobyte 
wcześniej kwalifikacje dezaktualizują się na tyle, że osoby te wymagają ponownego przygo-
towania przez pracodawcę. Problem ten próbują rozwiązywać urzędy pracy przez aktywne 
promowanie aktywizacji osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia. 

 
Ryc. 15.  Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawiania bez pracy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 

Osoby pozostające bez pracy przez 1-3 miesięcy stanowią najliczniejszą grupę we 
wszystkich podregionach województwa wielkopolskiego. W 2010 roku największa liczba 
krótkotrwale bezrobotnych – 7 329 osób – zarejestrowana była w podregionie konińskim, a 
najmniejsza – 3 697 osób – w mieście Poznaniu. Najmniej liczną grupę bezrobotnych w 
układzie podregionów województwa wielkopolskiego reprezentowały osoby pozostające bez 
pracy powyżej 24 miesięcy. W tej kategorii w 2010 roku negatywnie wyróżniał się podregion 
koniński (4 523 osób), a pozytywnie m. Poznań (312 osób). 
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Tab. 34.  Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy w układzie podregionów 

Z tego według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) Przekrój  
terytorialny Rok 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem do 1 1 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 24 pow. 24 

2009 133 563 15 042 35 526 29 873 26 703 15 009 11 310 
Wielkopolska 

2010 135 172 16 321 34 930 26 710 24 589 21 217 11 405 

2009 22 833 2 551 6 302 5 082 4 539 2 889 1 470 
pilski 

2010 22 939 2 531 6 442 4 407 3 973 3 755 1 831 

2009 15 909 1 947 4 537 3 671 3 147 1 424 1 183 
poznański 

2010 16 019 1 918 4 379 3 269 2 847 2 289 1 317 

2009 28 627 3 037 7 961 6 638 5 858 3 034 2 099 
kaliski 

2010 28 356 3 608 7 329 5 655 5 135 4 612 2 017 

2009 35 302 3 679 7 701 7 108 7 224 4 999 4 591 
koniński 

2010 36 208 3 949 7 735 6 780 6 805 6 416 4 523 

2009 20 714 2 406 5 686 4 952 4 209 2 004 1 457 
leszczyński 

2010 20 450 2 928 5 348 4 196 3 700 2 873 1 405 

2009 10 178 1 422 3 439 2 422 1 726 659 510 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 
2010 11 200 1 387 3 697 2 403 2 129 1 272 312 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Najwięcej osób bezrobotnych w Wielkopolsce legitymuje się wykształceniem za-
sadniczym zawodowym, tj. 31,3% populacji bezrobotnych. Prawie podobnie liczebną grupę 
stanowią bezrobotni z najniższym możliwym wykształceniem, tzn. gimnazjalnym i poniżej (tj. 
25,2% ogółu bezrobotnych). Wysoki odsetek osób bezrobotnych po szkołach zawodowych 
wynika z niedoceniania wykwalifikowanych rzemieślników przez polskich pracodawców. Po-
nadto poziom przygotowania i motywacji uczniów do kontynuacji nauki w „zawodówkach” jest 
nieodpowiedni.  

Najmniej jest bezrobotnych z wykształceniem wyższym – 10,5%. Warto zauważyć, 
iż odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym zwiększył się w stosunku do 2009 
roku o prawie 1 p.proc., a w stosunku do 2002 roku o 7,2 p.proc. Wzrost liczby bezrobotnych 
osób z wyższym wykształceniem świadczyć może o niedostatecznym uwzględnianiu przy 
wyborze kierunku dalszej edukacji aktualnej sytuacji na rynku pracy. Efektem tego jest ob-
serwowany obecnie brak pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych, zaś absol-
wenci takich kierunków, jak: zarządzanie i marketing, pedagogika, ekonomia oraz admini-
stracja występują w znacznej nadwyżce. 

Pracodawcy coraz częściej poszukują wykwalifikowanych, lecz niekoniecznie wy-
soko wykształconych pracowników. Ponadto zaczyna brakować fachowców i rzemieślników. 
Przyczyną jest głównie emigracja zarobkowa, ale również niedostosowanie szkolnictwa za-
wodowego do rosnących wymogów postępu technicznego i technologicznego. 

W celu ograniczenia bezrobocia w Wielkopolsce w 2010 roku Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego uruchomił Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP). Jest 
ono finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Realizację projektu przewidziano do 2013 roku. WORP to przedsięwzięcie o zasięgu regio-
nalnym. Ma za zadanie badać lokalne rynki pracy poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi 
urzędami pracy. Urzędy pracy przekazują informacje dotyczące powiatów, np.: zapotrzebo-
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wanie pracodawców na konkretne zawody, liczbę i rodzaj form pomocy skierowanych do 
jednego bezrobotnego. W ten sposób zebrane i na bieżąco aktualizowane dane tworzą tzw. 
mapę regionalną i 31 map lokalnych dla każdego powiatu województwa wielkopolskiego. 

 
Ryc. 16.  Bezrobotni zarejestrowani według wykształcenia w latach 2009 i 2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

 
Ryc. 17.  Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według wieku w latach 2009 i 2010 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
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Analiza bezrobocia według grup wiekowych ujawnia także problem występowania 
braku pracy, dotykający ludzi młodych. Odsetek osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 
18-24 lat wynosił w 2010 roku 25,3%, tj. o 1 p.proc. mniej niż w roku poprzednim, a odsetek 
osób w wieku 25 do 34 lat osiągnął wartość 29,5% (tylko 0,2 p.proc. więcej w stosunku do 
2009 roku). Najmniejszy udział w rejestrach urzędów pracy miały osoby w przedziale wieko-
wym 60-64 lata. Odsetek tej grupy bezrobotnych w Wielkopolsce uzyskał wartość około 
1,5%. 

 

Konkluzje: 

• niewielki spadek wskaźnika zatrudnienia w regionie, 

• poprawiająca się aktywność zawodowa mieszkańców Wielkopolski, 

• najniższa wśród województw kraju stopa bezrobocia, 

• mniejsza „mobilność” mieszkańców obszarów wiejskich w poszukiwaniu pracy, 

• wzrost bezrobocia od 2008 roku we wszystkich podregionach (efekt kryzysu 
gospodarczego), 

• niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy, 

• nieustanny proces zwiększania się liczby długotrwale bezrobotnych (ich per-
manentnie wysoki udział w całej populacji bezrobotnych), 

• deficyt „podaży” pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych, 

• nienadążanie szkolnictwa zawodowego za potrzebami na rynku pracy. 
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2.3. Edukacja 
 

Od momentu wprowadzenia reformy systemu oświaty minęło 11 lat, a proces prze-
obrażeń w polskiej, także w wielkopolskiej szkole nadal trwa. W ciągu ostatnich lat zmieniła 
się zarówno liczba, jak i struktura szkół. Ponadto następuje spadek liczby uczniów i absol-
wentów związany ze zmniejszaniem się populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest 
to efekt niżu demograficznego występującego od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku do roku 2003. 

Aktualnie system oświaty obejmuje różne poziomy edukacji: od wychowania przed-
szkolnego, poprzez szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, ponadgimnazjalne (z liceami 
ogólnokształcącymi i profilowanymi, technikami, zasadniczymi szkołami zawodowymi), po-
przez szkolnictwo policealne i pomaturalne, szkoły dla dorosłych na różnych poziomach – do 
szkolnictwa wyższego. System uzupełniają szkoły artystyczne różnych poziomów. 

Powszechność nauczania dzieci i młodzieży w Wielkopolsce wyrażona wskaźni-
kiem skolaryzacji brutto wynosiła w 2009 roku 100,3% (szkoły podstawowe) i 103,0% (gim-
nazja). Wartości te były wyższe, niż w kraju (odpowiednio 98,68% i 100,78%). 

W roku szkolnym 2009/2010 działalność oświatową w województwie wielkopolskim 
prowadziło 1,2 tys. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych, których było 
64). W kraju funkcjonowało 13,2 tys. „podstawówek”. W związku ze stałym zmniejszaniem 
się liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, liczba szkół podstawowych spada niezmien-
nie od kilku lat zarówno w kraju, jak i w Wielkopolsce. Do wielkopolskich szkół podstawo-
wych uczęszczało 210,3 tys. uczniów oraz 2,4 tys. uczniów w szkołach specjalnych, tj. o 
2,1% mniej w stosunku do poprzedniego roku i o 4,9% mniej niż w roku szkolnym 
2007/2008. Podobnie jak liczba uczniów, maleje liczba absolwentów. W czerwcu 2010 roku 
naukę na poziomie podstawowym zakończyło 37,3 tys. uczniów. 

W ramach obowiązku szkolnego absolwenci szóstych klas szkół podstawowych 
kontynuują naukę w trzyletnich gimnazjach. Rok szkolny 2009/2010 w województwie wielko-
polskim zainaugurowały 583 gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych, których było 
69). W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego przybyły 3 placówki, natomiast liczba 
gimnazjalistów (120,8 tys. uczniów) zmniejszyła się o 4,7%. W kraju sytuacja była podobna – 
w stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba gimnazjów nieco się zwiększyła (o 0,7%), 
natomiast liczba uczniów tych szkół zmniejszyła się o 4,3%. W gimnazjach specjalnych w 
województwie uczyło się łącznie 2,9 tys. uczniów.  

Kolejny poziom edukacji tworzą szkoły ponadgimnazjalne. Zalicza się do nich szko-
ły zasadnicze zawodowe, licea profilowane, licea ogólnokształcące i uzupełniające licea 
ogólnokształcące, technika i technika uzupełniające, specjalne szkoły przysposabiające do 
pracy oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe. 

Dwu lub trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe są placówkami, których głównym 
celem jest wykształcenie u uczniów umiejętności przydatnych do pracy w określonym zawo-
dzie. W Wielkopolsce w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 129 takich placówek (od 3 
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lat liczba ta się nie zmienia) oraz 77 szkół specjalnych. Liczba uczniów kontynuujących na-
ukę w szkołach zasadniczych zawodowych wynosiła 26,3 tys. 

Do 185 liceów ogólnokształcących w województwie uczęszczało 54,4 tys. uczniów 
(o 4,6% mniej niż przed rokiem).  

 
Tab. 35.  Edukacja według szczebli kształcenia w Polsce i w województwie wielkopolskim od roku 

szkolnego 2007/2008 do 2009/2010 

2007/2008 2008/2009 2009/2010
Zmienna Przekrój  

terytorialny Szkoły Uczniowie Absolwenci 
2006/2007 

Szkoły Uczniowie Absolwenci 
2007/2008 

Szkoły Uczniowie Absolwenci 
2008/2009 

Polska 13 540 2 347 921 461 078 13 291 2 268 486 422 041 13 191 2 210 279 405 697

Wielkopolska 1 238 221 088 43 190 1 217 214 867 39 598 1 198 210 267 37 304

pilski 161 28 544 5 299 156 27 495 5 075 150 26 626 4 898

poznański 181 37 115 6 568 178 36 899 6 480 175 36 566 6 406

kaliski 316 45 004 8 671 311 43 462 8 193 308 42 404 7 460

leszczyński 204 38 047 8 014 203 36 804 6 900 203 35 972 6 394

koniński 286 45 215 9 828 280 43 622 8 326 272 42 283 7 734

Szkoły pod-
stawowe 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 90 27 163 4 810 89 26 585 4 624 90 26 416 4 412

Polska 6 326 1 420 188 502 275 6 380 1 349 999 467 924 6 423 1 291 854 447 573

Wielkopolska 576 132 737 46 752 580 126 687 43 307 583 120 791 41 950

pilski 74 17 565 5 962 76 16 927 5 364 75 15 960 5 572

poznański 98 21 466 7 478 97 20 525 6 854 99 19 822 6 785

kaliski 121 27 152 9 815 121 25 922 9 001 122 24 648 8 673

leszczyński 104 22 883 8 261 104 21 824 8 261 105 20 700 7 231

koniński 109 27 707 9 746 112 26 327 9 209 114 25 184 8 788

Gimnazja 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 70 15 964 5 490 70 15 162 5 179 68 14 477 4 901

Polska 1 400 210 018 64 008 1 414 222 859 62 108 1 411 220 108 8 624

Wielkopolska 129 26 156 7 964 129 26 192 7 917 129 26 339 8 624

pilski 19 3 544 1 152 20 3 632 1 051 20 3 541 1 132

poznański 16 3 392 1 026 17 3 463 1 009 17 3 380 1 174

kaliski 32 5 876 1 816 29 5 998 1 707 28 5 958 1 863

leszczyński 26 5 714 1 748 26 5 967 1 810 26 5 964 2 010

koniński 23 5 208 1 489 24 4 828 1 649 25 5 286 1 816

Szkoły za-
sadnicze 
(zawodowe)  

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 13 2 422 733 13 2 304 691 13 2 210 629

Polska 2 358 711 373 231 583 2 343 685 329 231 073 2 334 655 394 230 244

Wielkopolska 181 58 946 19 055 183 57 044 19 174 185 54 434 19 362

pilski 23 6 332 2 136 24 6 175 2 049 24 6 029 2 015

poznański 24 4 814 1 583 24 4 616 1 551 25 4 550 1 590

kaliski 32 11 869 3 709 33 11 379 4 229 32 10 848 3 928

leszczyński 29 8 925 2 930 28 8 465 2 874 30 7 902 2 932

koniński 29 10 483 3 239 30 10 512 3 271 29 10 138 3 523

Licea ogól-
nokształcą-
ce 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 44 16 523 5 458 44 15 897 5 200 45 14 967 5 284

Polska 3 337 301 563 88 845 3 369 344 133 84 728 3 210 284 836 80 625

Wielkopolska 340 26 673 8575 360 31 762 7 627 335 24 601 7 745

pilski 45 2 851 792 49 3 089 847 47 2 690 826

poznański 19 1 238 378 20 1 467 390 19 825 340

kaliski 68 4 271 1 474 67 5 216 1 251 66 4 079 1 213

leszczyński 55 3 821  1 266 59 4 692 1 218 56 3 072 1 233

koniński 62 3 596  1 093 74 5 300 1 127 62 3 510 1 286

Szkoły poli-
cealne 
(łącznie ze 
specjalnymi) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 91 10 896  3 572 91 11 998 2 794 85 10 425 2 847

Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, Rocznik statystyczny województwo wielko-
polskie podregiony, powiaty, gminy 2010 US w Poznaniu, Bank Danych Lokalnych GUS 
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Szkoły policealne stanowią dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym. 
W roku szkolnym 2009/2010 w Wielkopolsce funkcjonowało 335 szkół policealnych, w tym 
39 określanych jako szkoły dla młodzieży oraz 3 szkoły specjalne. Kształciło się w nich 7,7 
tys. osób. Większość tych placówek przeznaczona była do kształcenia osób dorosłych. 

Kierunki kształcenia w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych pozostają 
wciąż bez zmian, co nie odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, na którym cały czas bra-
kuje fachowców wyspecjalizowanych w dziedzinach, których potrzebuje gospodarka. 

Konieczność zmian w polskim systemie edukacyjnym została dostrzeżona m.in. 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, który w 2007 roku przedstawił raport pt.: „Per-
spektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na po-
ziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium”. Opracowa-
nie to zawiera prognozy dotyczące potrzeb kadrowych wielkopolskich pracodawców. Doku-
ment ten jest pomocny w określaniu wielkości rekrutacji na kierunki kształcenia, na które jest 
popyt na rynku pracy. 

Do systemu edukacyjnego zalicza się również wychowanie przedszkolne, które jest 
pierwszym etapem kształcenia w systemie oświaty. Do przedszkola uczęszczają dzieci w 
wieku 3-6 lat. W zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych edukują 
się dzieci w wieku 3-5 lat, a w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych głównie 
dzieci sześcioletnie. Generalnie ten etap edukacji jest dobrowolny, jednak poczynając od ro-
ku szkolnego 2004/2005 sześciolatki zostały objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygo-
towania przedszkolnego w ramach tzw. „zerówki”. Program klasy zerowej jest realizowany w 
przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

We wrześniu 2009 roku działalność prowadziło 1 675 placówek wychowania przed-
szkolnego, tj. 880 przedszkola, 717 oddziałów przedszkolnych, a także 7 zespołów wycho-
wania przedszkolnego i 71 punktów przedszkolnych22. Charakterystyczne jest to, że zmniej-
szeniu w ostatnich latach ulega liczba przedszkoli, a wzrasta liczba oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych. 

Działalnością wychowawczą w województwie wielkopolskim objęto 102,6 tys. dzieci 
w wieku przedszkolnym (o 6,8% więcej niż w roku poprzednim). 

Większość placówek wychowania przedszkolnego jest zlokalizowana na obszarach 
wiejskich regionu (57,0% wszystkich placówek). Dzieci wiejskie uczęszczające do przed-
szkoli stanowią około 35% ogółu wielkopolskich przedszkolaków. Wśród wiejskich placówek 
najwięcej jest oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, które zajmują się 
głównie obowiązkową edukacją sześciolatków. 

Na 1 placówkę przedszkolną w roku szkolnym 2009/2010 w Wielkopolsce przypa-
dało 61 dzieci, w tym 93 w mieście i 37 na wsi. 

Od roku szkolnego 2009/2010 obniżono wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego i w 
związku z tym wprowadzono sześciolatki do szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami re-
formy oświatowej rodzice do września 2012 roku mają jednak możliwość wyboru pomiędzy 

                                                 
22 Według opracowania „Edukacja w województwie wielkopolskim w latach 2000-2009”, Urząd Statystyczny w Poznaniu 2010. 
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zostawieniem sześciolatka w przedszkolu, a wysłaniem go do szkoły. Tymczasem samorzą-
dy nie dysponują dostatecznymi środkami na przystosowanie szkół do potrzeb małych dzieci. 
Ponadto podstawy programowe błędnie zakładają, że wszystkie sześciolatki miały znaleźć 
się w pierwszej klasie. W efekcie sześciolatek zostający w przedszkolu uczy się programu 
dla pięciolatka, natomiast siedmiolatek, który znajduje się w pierwszej klasie powtarza mate-
riał z „zerówki”. W związku z tym z prawa wcześniejszego rozpoczęcia nauki w roku szkol-
nym 2009/2010 w całym kraju skorzystało zaledwie 4,3% sześciolatków, a w Wielkopolsce 
około 3,9%. Kwestia ta wymaga systemowego uregulowania na poziomie krajowym. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego widoczne są dysproporcje w zakresie 
warunków nauczania oraz wyposażenia w pracownie przedmiotowe, laboratoria, sale gimna-
styczne, sprzęt komputerowy i pomoce naukowe. Znaczna część szkół nie posiada własnych 
sal gimnastycznych. 

Pod względem liczebności uczniów w klasach, wyposażenia szkół w komputery, 
dostępności Internetu, odpowiednie wskaźniki wojewódzkie nie różnią się znacząco od śred-
nich krajowych. 

W roku szkolnym 2009/2010 na 1 szkołę podstawową (bez szkół specjalnych) 
średnio przypadało w Wielkopolsce 176 uczniów. W miastach wskaźnik ten był zdecydowa-
nie wyższy i wynosił 359 uczniów na 1 szkołę, wobec 104 uczniów na wsi. Wielkopolskie 
gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) miały przeciętnie 207 uczniów (w 
miastach i na wsi odpowiednio 278 uczniów wobec 144). 

 
Ryc. 18.  Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” GUS 

 

Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w województwie wielkopolskim była 
większa w gimnazjach niż w szkołach podstawowych – 23 uczniów przypadało na 1 oddział 
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gimnazjalny, a 19 uczniów na 1 oddział w szkole podstawowej. Z kolei 17 uczniów przypada-
ło na 1 pomieszczenie w gimnazjach, a 14 uczniów w szkołach podstawowych. Oznacza to, 
iż lepsze warunki nauczania mają uczniowie objęci podstawowym poziomem nauczania. 

 
Ryc. 19.  Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w województwie wielkopolskim w roku szkol-

nym 2009/2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ”Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” GUS 

 
Ryc. 20.  Liczba uczniów przypadających na 1 pomieszczenie w województwie wielkopolskim w roku 

szkolnym 2009/2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010” GUS 
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Na 1 liceum ogólnokształcące dla młodzieży w województwie przypadało 294 
uczniów. W szkołach zasadniczych (zawodowych) wskaźnik ten wynosił 204 uczniów. Na 1 
pomieszczenie szkolne przypadało 20 licealistów i 25 uczniów zasadniczych szkół zawodo-
wych. W przypadku liceów 1 oddział szkolny liczył średnio 28 uczniów, a w przypadku szkół 
zasadniczych zawodowych – 25 uczniów. 

 
Ryc. 21.  Uczniowie w szkołach zasadniczych i liceach ogólnokształcących w województwie wielko-

polskim w roku szkolnym 2009/2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Edukacja jak każda inna sfera działalności człowieka poddaje się przeobrażeniom. 
Kierunki tych przeobrażeń wyznaczane są przez zmiany warunków technicznych i społecz-
nych. Zmieniają się również oczekiwania wobec uczniów, którzy powinni posiadać umiejęt-
ność korzystania z dostępnych środków technologicznych. Takim właśnie środkiem techno-
logii informacyjnej jest komputer – coraz bardziej powszechny w polskiej szkole. 

 
Tab. 36.  Komputery przeznaczone do użytku uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkol-

nym 2008/2009 i 2009/2010 

Komputery przeznaczone do użytku uczniów
2008/2009 2009/2010 Szkoły dla 

dzieci i mło-
dzieży Ogółem 

Liczba 
uczniów na 
1 komputer 

Z dostę-
pem do 

Internetu 

Liczba uczniów na 1 
komputer z dostę-
pem do Internetu 

Ogółem
Liczba 

uczniów na 
1 komputer

Z dostę-
pem do 

Internetu 

Liczba uczniów na 1 
komputer z dostę-
pem do Internetu 

Szkoły podsta-
wowe 

19 681 11 17 346 12 19 733 11 17 763 12

Gimnazja 10 381 12 9 971 13 10 528 11 10 170 12

Szkoły zasadni-
cze zawodowe  

2 239 12 2 191 12 2 264 12 2 225 12

Licea ogólno-
kształcące 

5 016 11 4 847 12 5 234 10 4 833 11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa wielkopolskiego 2009, 2010 US w Poznaniu 
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Najwyższy poziom wyposażenia w komputery występował w wielkopolskich szko-
łach podstawowych oraz w gimnazjach. W roku szkolnym 2009/2010 w województwie wiel-
kopolskim 95,9% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży i 80,2% gimnazjów wyposażo-
nych było w komputery. Liczba komputerów przeznaczonych do użytku uczniów zwiększyła 
się w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 w szkołach podstawowych zaledwie o 0,3% i o 
1,4% w gimnazjach. Natomiast zwiększyła się liczba komputerów przeznaczonych do użytku 
uczniów posiadających dostęp do Internetu odpowiednio o 2,3% i 2,0%. 

Najniższym odsetkiem wyposażenia w komputery (zaledwie 33%) w roku szkolnym 
2009/2010 charakteryzowały się szkoły zasadnicze zawodowe. Uczniowie mogli korzystać z 
2 264 komputerów, w tym 2 225 z dostępem do Internetu. 

Generalnie w szkołach jest wystarczająca ilość komputerów. Jednak brakuje sys-
temowego i przemyślanego wykorzystania technologii informacyjnej. Polskie szkoły zostały 
skomputeryzowane, jednak nie zostały w pełni zinformatyzowane. Co prawda obniża się 
liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu, ale nadal jest to po-
nad 10 uczniów. Istotna jest kompleksowa komputeryzacja i informatyzacja szkół. 

Ważną rolę odgrywa edukacja osób dorosłych prowadzona na poziomach podsta-
wowym, gimnazjalnym oraz średnim. W roku szkolnym 2009/2010 sieć szkół dla dorosłych w 
województwie wielkopolskim obejmowała: 1 szkołę podstawową, 13 gimnazjów, 350 szkół 
ponadgimnazjalnych. 

We wszystkich wymienionych typach szkół dla dorosłych kształciło się ogółem 
27,7 tys. osób, w tym niecałe 39,5% stanowiły kobiety. 

Liczba uczniów szkół dla dorosłych w roku 2009/2010 zmniejszyła się w stosunku 
do roku poprzedniego o 10,1%. W edukacji dorosłych w systemie szkolnym od 2004 roku nie 
występuje już zapotrzebowanie na nauczanie na poziomie podstawowym, przybywa nato-
miast słuchaczy w gimnazjach. Liczba słuchaczy pozostałych typów szkół dla dorosłych 
zmniejsza się. 

Dokonująca się w ostatnich latach zmiana struktury zatrudnienia wymusza zmiany 
kompetencji zawodowych. Przed osobami przede wszystkim w wieku produkcyjnym pojawia-
ją się nowe potrzeby edukacyjne, dlatego rozwój dokształcania i doskonalenia zawodowego 
tych osób ma szczególnie istotne znaczenie. W województwie wielkopolskim ważną rolę w 
dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym dorosłych pełnią centra kształcenia ustawicznego, 
znajdujące się m.in. w Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Kościelcu, Trzciance, Pile, Kaliszu, 
Przygodzicach, Luboniu, Turku, Marszewie, Złotowie i Poznaniu. Zadaniem tych centrów jest 
organizowanie kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w różnych zawodach. 

Ważną rolę w podnoszeniu i dostosowywaniu kompetencji mieszkańców wojewódz-
twa do zmieniających się wymogów rynku pracy odgrywają środki pochodzące z funduszy 
unijnych. Projekty dotyczące szkoleń w różnym zakresie współfinansowane były w latach 
2004-2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (w ramach priorytetu II), a w okresie 2007-2013 są finansowane w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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W województwie wielkopolskim mieszkańcy obszarów wiejskich mają utrudniony 
dostęp do oświaty. Problem ten występuje na każdym poziomie nauczania, począwszy od 
przedszkolnego. Konieczność dojazdów do szkół (szczególnie w przypadku szkół ponadgim-
nazjalnych) na większości obszarów wiejskich wiąże się ze zwiększonymi wydatkami, zmę-
czeniem oraz koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu. W szkołach zlokalizowanych 
na terenach wiejskich jest z reguły znacznie niższy poziom nauczania niż w odpowiadają-
cych im szkołach w mieście. 

Problem ten dotyczy także kształcenia dorosłych. Z reguły szkoły i instytucje pro-
wadzące różne formy kształcenia dorosłych zlokalizowane są w ośrodkach miejskich. 

Dostęp do edukacji na poziomach ponadgimnazjalnych powinien być powiązany z 
dostosowaniem typu i rodzaju szkół ponadgimnazjalnych oraz kierunków kształcenia do po-
trzeb gospodarki, ale także powinien uwzględniać aspiracje młodzieży i dorosłych. Miarą 
efektywności edukacji na tych poziomach jest zdolność reagowania na zachodzące przemia-
ny gospodarczo-cywilizacyjne w środowiskach lokalnych i regionalnych. 

Szkolnictwo wyższe odgrywa znaczącą rolę w podnoszeniu jakości życia społe-
czeństwa i w rozwoju regionu. W roku akademickim 2009/2010 funkcjonowało w Wielkopol-
sce 39 wyższych uczelni (o 14 więcej niż w roku 2000). 13 z tych uczelni to państwowe szko-
ły wyższe, z których 8 jest zlokalizowanych w Poznaniu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej Akademia Ekonomiczna), Uniwersytet Medyczny (daw-
niej Akademia Medyczna), Akademia Muzyczna, Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akade-
mia Rolnicza), Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (dawniej Akademia Sztuk Pięknych), 
Akademia Wychowania Fizycznego i Politechnika Poznańska. W ośrodkach subregional-
nych: Gnieźnie, Koninie, Lesznie, Pile i Kaliszu funkcjonują państwowe wyższe szkoły zawo-
dowe. Szkoły wyższe działają również w: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, Gnieźnie, Jarocinie 
i Środzie Wielkopolskiej. Ponadto bazę uczelni wyższych w województwie uzupełniają wy-
działy zamiejscowe szkół wyższych z Łodzi, Olsztyna, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. 
Wydziały zamiejscowe i filie umożliwiają mieszkańcom województwa wielkopolskiego stu-
diowanie nie tylko w dużych ośrodkach akademickich, ale także w mniejszych miejscowo-
ściach. Działalność edukacyjna wielkopolskich szkół wyższych wykracza również poza gra-
nice województwa. Tak np.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, wspólnie z Uniwersytetem 
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prowadzi placówkę naukowo-badawczą w 
Słubicach (Collegium Polonicum), Uniwersytet Ekonomiczny ma filie w Bydgoszczy i Zielonej 
Górze, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości ma wydział zamiejscowy we Wrocławiu, 
Akademia Muzyczna filię w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego filię w Gorzowie 
Wielkopolskim czy Wyższa Szkoła Pielęgnacji Zdrowia i Urody – w Gdyni i Szczecinie. 

W roku akademickim 2009/2010 w szkołach wyższych wszystkich typów w woje-
wództwie wielkopolskim kształciło się łącznie w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym 
176,7 tys. studentów (o 2,1% mniej niż przed rokiem), w tym 1,9 tys. cudzoziemców (o 6,9% 
więcej niż w roku poprzednim). Wielkopolscy studenci stanowili 9,3% ogółu studiujących w 
kraju. Liczba szkół wyższych zarówno w Polsce jak i w Wielkopolsce od kilku lat sukcesyw-
nie wzrasta przy jednoczesnym spadku liczby studentów. Wzrasta liczba absolwentów. Przy-
czyną takiej sytuacji są zmiany demograficzne, które prowadzą do tego, że jest coraz mniej 
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kandydatów na studia wyższe. Z kolei osoby urodzone w okresie wyżu demograficznego 
obecnie kończą studia. 

 
Tab. 37.  Studenci szkół wyższych 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Polska 1 789 055 1 858 680 1 912 829 1 939 898 1 927 699 1 922 716 1 911 520 1 880 239Studenci w licz-
bach bez-
względnych a Wielkopolska 145 572 152 789 168 446 177 381 178 904 182 112 180 383 176 674

Polska 340 243 363 880 381 532 388 542 391 696 408 066 418 507 436 549Absolwenci w 
liczbach bez-
względnych b Wielkopolska 31 230 34 442 34 367 35 800 38 821 40 631 44 553 X

Polska 468 487 501 508 506 504 501 493Studenci na 
10 000 ludności Wielkopolska 434 455 501 526 530 538 531 518

Polska 20,6 20,7 20,9 19,9 19,6 19,4 19,1 18,5 Studenci na 1 
nauczyciela 
akademickiego Wielkopolska 18,4 18,9 20,7 20,3 19,4 19,1 19,5 17,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2005, 2006, 2008, 2010, 
US w Poznaniu  

 

a Łącznie z cudzoziemcami. Bez studentów szkół resortów obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji 
b Z poprzedniego roku akademickiego. 

 

Na 10 000 ludności w województwie wielkopolskim przypadało więcej studentów niż 
w kraju (518 wobec 493). Wskaźnik liczby studentów przypadających na 1 nauczyciela aka-
demickiego wynosił w Wielkopolsce 17,9 i był niewiele niższy od krajowego – o 0,6 punktu 
procentowego. 

 
Ryc. 22.  Liczba studentów 
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Ryc. 23.  Studenci i absolwenci szkół wyższych według typów szkół w województwie wielkopolskim w 
roku akademickim 2009/2010. 

Studenci
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Wyższe szkoły artystyczne Pozostałe szkoły 
 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2010, US w Poznaniu 

 

W roku akademickim 2009/2010 w Wielkopolsce najwięcej osób, tj. 53,5 tys. 
(30,3%) studiowało w na uczelniach typu – pozostałe szkoły. Do tej grupy zaliczają się 
uczelnie niepaństwowe, o profilu uniwersyteckim oraz wyższe szkoły zawodowe tworzone na 
podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590). Kolejną liczbą grupę 
stanowiły osoby pobierające naukę na uniwersytetach – 45,7 tys. Najmniej studentów 
2,2 tys. osób, tj. 1,2% studiowało w wyższych szkołach artystycznych. 

W 2009 roku dyplomy ukończenia studiów uzyskało w Wielkopolsce 44,6 tys. osób 
(w tym 299 obcokrajowców). Najwięcej absolwentów (23,8%) odebrało dyplomy ukończenia 
studiów wyższych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 8,8% na Uniwersytecie Ekono-
micznym, 7,9% na Politechnice Poznańskiej, 5,8% na Uniwersytecie Przyrodniczym, 5,4% w 
Wyższej Szkole Bankowej, 4,9% na Uniwersytecie Medycznym oraz 4,2% w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Bankowości. Najwięcej obcokrajowców, tj. 122 osoby zdobyło dyplom Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. 

Filie i ośrodki zamiejscowe wyższych uczelni oraz wyższe szkoły zawodowe zloka-
lizowane w ośrodkach subregionalnych województwa stanowią zaplecze intelektualne, słu-
żące rozwojowi tych ośrodków, w szczególności wzmacnianiu ich znaczenia jako biegunów 
wzrostu. Kierunki studiów we wskazanych powyżej uczelniach powinny zatem w istotnym 
stopniu uwzględniać potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego subregionów, w cen-
trach, w których funkcjonują. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga otwarcia 
uczelni na współpracę z gospodarką. Na niektórych uczelniach, szczególnie niepublicznych, 
rozwija się i promuje jednak kierunki „tanie”, które nie wymagają dużych nakładów finanso-
wych oraz kosztownego zaplecza i wyposażenia dydaktycznego. W wielkopolskich szkołach 
wyższych dominuje kształcenie na takich kierunkach jak zarządzanie, pedagogika, admini-
stracja czy ekonomia, mimo, że rynek pracy jest już nasycony specjalistami w tych dziedzi-
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2,9%

1,3%
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nach. Brakuje za to wykształconej kadry w innowacyjnych i nowoczesnych branżach. Uczel-
nie powinny przyczyniać się do transferu wiedzy i technologii do gospodarki23. Konieczne jest 
także podniesienie jakości studiowania oraz pracy naukowej, zarówno w uczelniach pań-
stwowych, jak i niepaństwowych. 

Udział ludności z wykształceniem wyższym i policealnym oraz średnim zawodowym 
był w 2009 roku w Wielkopolsce niższy niż w kraju. Wykształceniem wyższym dysponowało 
14,9% mieszkańców Wielkopolski (w kraju 18,1% mieszkańców). 23,2% Wielkopolan posia-
dało wykształcenie policealne oraz średnie zawodowe  (w kraju 24,5%), natomiast wykształ-
cenie średnie ogólnokształcące cechowało 10,3% ludności województwa (11,1% ludności 
kraju). Odsetek ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym był wyższy w Wielko-
polsce (32,7%) niż w całym kraju (27,6%). Wykształceniem gimnazjalnym charakteryzowało 
się 18,9% osób w województwie wielkopolskim, w kraju podobnie – 18,7%. 

 

Konkluzje: 

• dobrze rozwinięta sieć szkół na wszystkich poziomach edukacji, 

• zróżnicowanie dostępności do szkół i innych instytucji edukacyjnych pomiędzy 
miastami i obszarami wiejskimi, 

• niższy poziom jakości nauczania na obszarach wiejskich, 

• zróżnicowanie wyposażenia szkół, 

• niedostosowanie systemu oświatowego w województwie do wymagań społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

• dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe. 

 

                                                 
23 Według Kapitał Ludzki w Wielkopolsce Biuletyn Informacyjny komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 nr 4/2010. 
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2.4. Zdrowie i opieka społeczna 
 

2.4.1. Zdrowie 

 

Opieka zdrowotna o charakterze stacjonarnym w województwie wielkopolskim 
świadczona jest w szpitalach ogólnych oraz w innych zakładach opieki zdrowotnej, takich 
jak: zakłady opieki długoterminowej (opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, ho-
spicja). 

 
Tab. 38.  Łóżka w zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 188 038 186 000 183 280 179 493 176 673 175 023 183 565 182 992Łóżka w szpitalach ogólnych24 
w l. bezwzględnych Wielkopolska 16 097 16 115 15 976 15 698 15 479 15 402 16 041 15 923

Polska 49,2 48,7 48,0 47,0 46,3 45,9 48,1 47,9Łóżka w szpitalach ogólnych 
na 10 000 ludności Wielkopolska 48,0 48,0 47,5 46,5 45,8 45,5 47,2 46,7

Polska 11 623 13 387 13 439 14 720 16 099 16 625 17 069 18 128Łóżka w zakładach opieki 
zdrowotnej typu opiekuńczo-
leczniczego Wielkopolska 582 578 404 247 540 553 279 475

Polska 3,0 3,5 3,5 3,9 4,2 4,4 4,5 4,8Łóżka w zakładach opieki 
zdrowotnej typu opiekuńczo-
leczniczego na 10 000 ludności Wielkopolska 1,7 1,7 1,2 0,7 1,6 1,6 0,8 1,8

Polska 9 332 9 585 9 758 10 019 10 341 10 632 10 623 10 817Apteki w liczbach bezwzględ-
nych Wielkopolska 768 790 799 832 926 994 976 1 013

Polska 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8
Apteki na 10 000 ludności 

Wielkopolska 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 2,9 3,0

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, 
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, US w Poznaniu 

 

W Wielkopolsce w 2009 roku funkcjonowało 61 szpitali ogólnych, w tym 47 publicz-
nych i 14 prywatnych. Szpitale publiczne to szpitale samorządowe (wojewódzkie i powiato-
we). Oprócz tego w regionie – w m. Poznaniu funkcjonuje 5 szpitali klinicznych Uniwersytetu 
Medycznego, 2 szpitale resortowe: MSWiA oraz MON. 

Wielkopolskie szpitale ogólne dysponowały w 2009 roku łącznie 16 tys. łóżek, co 
stanowiło około 8,7% liczby łóżek w szpitalach ogólnych w całej Polsce (754 szpitali – 183 
tys. łóżek). Liczba łóżek w szpitalach ogólnych w Wielkopolsce utrzymuje się na mniej więcej 
stałym poziomie. 

Na 10 tys. ludności przypadało średnio w województwie 47 łóżek w szpitalach ogól-
nych, przy przeciętnej krajowej 48 łóżek. W poszczególnych obszarach województwa do-
stępność leczenia szpitalnego mierzona liczbą łóżek na 10 tys. mieszkańców była zróżnico-
wana. Najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie występowała w podregionie miasto Poznań 
– 104 łóżka oraz podregionie pilskim 49 łóżek na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten najniż-
szą wartość osiągnął w podregionie poznańskim – 27,4 łóżek. 

                                                 
24 Bez szpitali psychiatrycznych. 
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Największą liczbą łóżek, w liczbie 3 872, dysponowały oddziały chirurgiczne. Po-
nadto 2 620 łóżek było w dyspozycji oddziałów chorób wewnętrznych, 1 795 na oddziałach 
ginekologiczno-położniczych, a prawie 950 łóżek posiadały oddziały pediatryczne. Na od-
działach gruźlicy i chorób płuc było 595 łóżek, a na oddziałach onkologicznych 537. Wielko-
polskie szpitale w 41 oddziałach intensywnej terapii dysponowały w sumie 268 łóżkami. W 
26 oddziałach ratunkowych na terenie całego województwa było 121 zespołów wyjazdowych 
ratownictwa medycznego. 

Ogółem w szpitalach ogólnych Wielkopolski w 2009 roku było leczonych 782 tys. 
pacjentów, tj. około 9,7% wszystkich pacjentów leczonych w tego rodzaju szpitalach całego 
kraju. 

W Wielkopolsce funkcjonowały również 3 szpitale psychiatryczne z 1 478 łóżkami. 

Opieka zdrowotna o charakterze stacjonarnym świadczona jest również w zakła-
dach opieki długoterminowej, do których zalicza się m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze. W 
2009 roku funkcjonowało w województwie 11 takich placówek (nie licząc filii). Wielkopolskie 
zakłady opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego w 2009 roku były wyposażone w 475 
łóżka (o 78 mniej niż w 2007 roku). Oznacza to, że w tych placówkach 0,7 łóżka przypada na 
10 tys. ludności. Od 1999 roku aż do 2005 roku występował coroczny, zdecydowany spadek 
liczby łóżek w zakładach opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego. W tym okresie licz-
ba tych łóżek zmniejszyła się aż o 80,3% (tj. o 1 008 łóżek). W 1999 roku placówki dyspono-
wały 1 255 łóżkami, w roku 2005 było już tylko 247 łóżek, po czym ich liczba zaczęła znowu 
rosnąć. W 2009 roku było 475 łóżek. W kraju występowała tendencja odwrotna: następowało 
regularne zwiększanie się liczby łóżek w zakładach opieki długoterminowej typu opiekuńczo-
leczniczego (w latach 2000-2007 wzrost o 6 992 łóżek). W zakładach opiekuńczo-
leczniczych w całym województwie było w 2009 roku leczonych prawie 1 tys. pacjentów. W 
Wielkopolsce funkcjonują również 4 zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, posiadające 357 łó-
żek.  

System zdrowotnej opieki stacjonarnej w województwie to także 1 ośrodek leczenia 
odwykowego alkoholowego z 72 łóżkami i 4 ośrodki dla leczenia uzależnień narkotykowych 
prowadzone przez Monar, posiadające w sumie około 350 łóżek. Aktualnie w 5 jednostkach 
podległych Samorządowi Województwa zajmujących się uzależnieniami i detoksykacją udo-
stępnionych jest 316 łóżek, w tym 225 w oddziałach leczenia uzależnień i 91 w oddziałach 
detoksykacji (w tym w Charcicach 60 łóżek w oddziale leczenia uzależnień i 12 w oddziale 
detoksykacji, w Gnieźnie odpowiednio 40 i 35 łóżek, w Sokołówce 41 i 24, w Koninie 40 w 
oddziale leczenia uzależnień i w Kościanie 44 i 20). 

Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez zakłady opieki 
zdrowotnej i praktyki lekarskie. W końcu 2009 roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 
funkcjonowało 1 401 zakładów opieki zdrowotnej – o 167 więcej niż w roku 2007. Tylko 6,3% 
spośród nich było zakładami publicznymi, a 93,7% stanowiły zakłady niepubliczne (w całej 
Polsce było 18,2% zakładów publicznych, a 81,8% niepublicznych – przy ogólnej liczbie 
16 252 zakładów). 
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Tab. 39.  Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 5 667 11 978 12 101 12 273 13 473 14 206 14 853 16 252 Zakłady opieki 
zdrowotnej Wielkopolska 507 852 870 960 1 132 1 234 1 295 1 401 

Polska 611 942 853 762 646 784 2708 x ZOZ – służby 
medycyny pracy Wielkopolska 56 89 81 81 76 77 171 x 

Polska 7 004 7 847 7 975 7 587 8 162 7 610 6 502 6 909 Praktyki lekarskie 
ogółem Wielkopolska 454 462 446 571 793 778 700 761 

Polska 1 362 1 510 1 472 1 543 1 736 1 716 1607 1 663 Praktyki lekarskie 
na wsi Wielkopolska 111 96 101 131 183 187 183 191 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadzonych było w 
Wielkopolsce 761 praktyk lekarskich. W tej liczbie 570 to praktyki lekarskie prowadzone w 
miastach, a 191 na wsi. 

Ogółem w ciągu 2009 roku w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono w całym 
regionie ponad 22,5 mln porad lekarskich ogółem (w całym kraju około 260 mln porad), z 
czego około 13,8 mln to porady lekarskie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a prawie 
8,3 mln to specjalistyczne porady lekarskie i porady stomatologiczne. 

W odczuciu społecznym problemem, szczególnie dla mieszkańców obszarów wiej-
skich, jest mała dostępność do porad lekarzy specjalistów. W wielu przypadkach okres ocze-
kiwania na poradę specjalistyczną jest stosunkowo długi. 

Rok 2007 był pierwszym pełnym rokiem działania systemu ratownictwa medyczne-
go na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.). W Wielkopolsce w 2009 roku w ramach ratow-
nictwa medycznego funkcjonowało 121 zespołów ratownictwa medycznego, w tym 55 zespo-
łów specjalistycznych i 60 podstawowych. Zespoły te zrealizowały 175 tys. wyjazdów na 
miejsce zdarzenia, udzielając pomocy 178 tys. potrzebującym. Wskaźnik udzielonych świad-
czeń zdrowotnych w całym 2009 roku wyniósł 52,4 osoby na 1 000 mieszkańców wojewódz-
twa. Jest to zdecydowanie mniej niż w całym kraju, gdzie wskaźnik ten wyniósł 77 osób na 
1 000 mieszkańców. W skład systemu ratownictwa medycznego w Wielkopolsce wchodziło 
również 26 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz 5 szpitalnych izb przyjęć. 

Sieć placówek ochrony zdrowia uzupełniają apteki zaopatrujące ludność w leki oraz 
środki medyczne. W 2009 roku w Wielkopolsce funkcjonowało 1 013 aptek (w tym 171 aptek 
na obszarach wiejskich), tj. o 223 więcej niż w roku 2004. W regionie były również 104 punk-
ty apteczne. Z każdym rokiem liczba aptek systematycznie rośnie umożliwiając coraz łatwiej-
szy dostęp do zakupu farmaceutyków. W konsekwencji liczba aptek przypadająca na 10 tys. 
ludności w województwie wielkopolskim zwiększyła się z 1,9 w 1999 roku do 2,9 w 2007 i 
2009 roku (w kraju 2,8 w 2009 roku). 

Placówkami zaliczanymi do systemu opieki zdrowotnej są również żłobki. Są to jed-
nostki udzielające świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne nad dziec-
kiem w wieku do 3 lat w czasie pracy rodziców lub opiekunów. W 2009 roku w województwie 
wielkopolskim funkcjonowało 35 placówek tego typu. Żłobki i oddziały żłobkowe dysponowały 
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łącznie 2 119 miejscami. W stosunku do 2007 roku liczba miejsc w wielkopolskich żłobkach 
zwiększyła się o 156, natomiast liczba placówek o 3. Na koniec 2007 roku opieka w żłobkach 
i oddziałach żłobkowych obejmowała 3,6 tys. dzieci, zaś na koniec 2009 około 3,9 tys. dzieci. 

 
Tab. 40.  Personel medyczny (pracujący bezpośrednio z pacjentem) 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 88 070 89 317 83 372 76 046 77 479 78 229 78 086 79 015Personel medyczny - 
lekarze w l. bez-
względnych* Wielkopolska 6 841 6 783 6 916 5 662 5 582 5 529 5 532 5 026

Polska 23,0 23,4 21,8 19,9 20,3 20,5 20,5 20,7Personel medyczny - 
lekarze na 10 000 
ludności* Wielkopolska 20,4 20,2 20,6 16,8 16,5 16,3 16,3 14,7

Polska 10 775 14 017 10 081 11 881 12 187 12 930 12 765 11 855Personel medyczny - 
lekarze stomatolodzy 
w l. bezwzględnych* Wielkopolska 792 686 559 558 649 638 681 499

Polska 2,8 3,7 2,6 3,1 3,2 3,4 3,4 3,1Personel medyczny -
lekarze stomatolodzy 
na 10 000 ludności* Wielkopolska 2,4 2,0 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0 1,5

Polska 24 421 25 217 22 170 21 971 22 422 22 962 23 441 24 140Personel medyczny - 
farmaceuci w l. bez-
względnych* Wielkopolska 2 129 2 224 1 988 1 901 2 030 2 193 2 101 2 250

Polska 6,4 6,6 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3Personel medyczny - 
farmaceuci na 10 000 
ludności* Wielkopolska 6,3 6,6 5,9 5,6 6,0 6,5 6,2 6,6

Polska 185 892 181 291 177 501 178 790 178 781 181 895 182 778 185 893Personel medyczny - 
pielęgniarki w l. bez-
względnych* Wielkopolska 13 926 14 040 13 530 13 918 13 850 13 461 13 620 12 782

Polska 48,6 47,5 46,5 46,9 46,9 47,7 47,9 48,7Personel medyczny - 
pielęgniarki na 10 000 
ludności* Wielkopolska 41,5 41,8 40,2 41,3 40,9 39,7  40,0 37,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS,  
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego US w Poznaniu 

 

* W latach 2002 i 2003 personel liczony łącznie z indywidualnymi praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi zarejestrowanymi w Izbach Lekarskich 

 

Po wahaniach liczby pracowników medycznych różnych specjalności, które odno-
towano w Wielkopolsce w latach 1999-2007, w 2009 roku w województwie wielkopolskim 
pracowało 5 026 lekarzy, 499 lekarzy stomatologów, 2 250 farmaceutów i 12 782 pielęgniarki 
i 1 907 położnych. Opiekę nad pacjentami sprawowało łącznie 22 464 osób, tj. o 643 osoby 
więcej niż w 2007 roku. W całym kraju liczba personelu medycznego łącznie wynosiła 
316 546 osób i zwiększyła się w stosunku do roku 2007 o 20,5 tys. osób. 

W 2009 roku liczba lekarzy w województwie wielkopolskim w stosunku do 2007 ro-
ku zmniejszyła się o 6%, liczba stomatologów o 38%, a liczba pielęgniarek o 4,3%. W po-
równaniu do 2007 roku liczba farmaceutów natomiast zwiększyła się o 2,6%. 

Udział poszczególnych grup zawodowych w ogólnej liczbie personelu medycznego 
utrzymywał się na podobnym poziomie w całym analizowanym okresie. W 2009 roku w Wiel-
kopolsce 57% tego personelu stanowiły pielęgniarki, 22% – lekarze, 10% – farmaceuci i 
2,2% – stomatolodzy. 
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Ryc. 24.  Wybrane grupy personelu medycznego w Wielkopolsce na 10 000 ludności 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Na 10 000 ludności w 2009 roku w Wielkopolsce przypadało 14,7 lekarzy (w Polsce 
20,7), 1,5 stomatologów (Polska 3,1) oraz 37,5 pielęgniarek (Polska 48,7). W województwie 
było też 6,6 farmaceutów na 10 000 ludności, nieco więcej niż w kraju (6,3). 

W izbach lekarskich i pielęgniarskich zarejestrowanych było w 2009 roku na obsza-
rze województwa wielkopolskiego łącznie 6 016 praktyk lekarskich, 1 712 praktyk stomatolo-
gicznych, 2 252 praktyki pielęgniarskie i 320 praktyk położnych. 

Główne zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców Wielkopolski stanowią choroby 
układu krążenia, choroby nowotworowe, wypadki i zatrucia, choroby układu moczowo-
płciowego, choroby układu oddechowego i układu trawiennego. 

 
Tab. 41.  Chorobowość szpitalna – leczeni w szpitalach 

Grupy chorób 2005 2006 2007 2008 2009 
Ogółem liczba leczonych w szpitalach ogólnych 604 056 632 383 666 977 587 687 734 375 

Choroby układu krążenia 92 626 91 703 97 458 85 706 106 406 

Choroby nowotworowe 67 696 72 719 75 585 69 058 78 685 

Wypadki i zatrucia  56 986 63 673 63 293 54 661 64 708 

Choroby układu moczowo-płciowego 55 303 57 432 60 889 50 466 61 763 

Choroby układu oddechowego 51 176 54 346 56 647 44 832 57 067 

Choroby układu trawiennego 52 117 50 099 51 512 43 336 56 069 

Choroby układu kostno-stawowego 23 814 26 037 29 041 28 521 36 310 

Choroby układu nerwowego 20 971 22 185 20 330 20 495 25 081 

Źródło: Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2007, 2009 rok; 
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego 2009 

 

Zdecydowanie nadal największym problemem zdrowotnym mieszkańców Wielko-
polski są choroby układu krążenia, na które w latach 2007-2009 leczyło się około 14,5% 
wszystkich pacjentów leczonych w szpitalach regionu, a w roku 2009 ich liczba wyniosła aż 
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106,4 tys. Choroby układu krążenia były też najbardziej powszechną przyczyną zgonów w 
Wielkopolsce. W 2008 roku z tej przyczyny nastąpiło 13 tys. zgonów. 

Choroby nowotworowe są drugim w kolejności problemem zdrowotnym w regionie. 
W 2009 roku 10,7% wszystkich pacjentów leczonych w szpitalach stanowili pacjenci ze scho-
rzeniami onkologicznymi. Te schorzenia były też drugą w kolejności przyczyną zgonów w 
2008 roku dla 8 102 osób i w ostatnich latach liczba ich utrzymuje się na tym samym pozio-
mie. 

Kolejny problem zdrowotny regionu to wypadki i zatrucia. W 2009 roku 8,8% pa-
cjentów hospitalizowanych było w wyniku urazów odniesionych w wypadkach i w wyniku za-
truć. Wypadki i zatrucia były przyczyną 2 189 zgonów w 2008 roku. 

 
Tab. 42.  Zachorowania na gruźlicę 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 10 475 10 124 9 493 9 269 8 587 8 614 8 081 8 236Zachorowania 
na gruźlicę Wielkopolska 622 567 488 471 371 528 562 462

Polska 2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,2Zachorowania 
na gruźlicę na 
10 000 ludności Wielkopolska 1,8 1,7 1,4 1,4 1,1 1,5 1,7 1,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Problemem medycznym, który wymaga uważnego kontrolowania jest gruźlica bę-
dąca nadal chorobą o znaczeniu społecznym. Zwalczanie tej choroby w Polsce koordynuje 
Narodowy Program Zwalczania Gruźlicy.  

W województwie wielkopolskim w 2009 roku odnotowano 462 zachorowania na 
gruźlicę, tj. o 66 zachorowań mniej niż w 2007 roku, a w sumie o 38% mniej w stosunku do 
1999 roku. W całym kraju liczba zachorowań miała również tendencję malejącą.  

W 2009 roku w ramach prowadzonych od 2000 roku badań warunków i jakości ży-
cia Polaków „Diagnoza społeczna 2009”25 zapytano obywateli Wielkopolski m.in. o subiek-
tywne odczucie, co do stanu ich zdrowia. Wyniki tego badania wskazują, że 69% mieszkań-
ców województwa jest zadowolonych ze swojego stanu zdrowia (w Polsce jest to 64%). 

 
Tab. 43.  Subiektywne odczucia dotyczące stanu zdrowia 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

Bardzo  
zadowolony Zadowolony Dość  

zadowolony 
Dość  

niezadowolony Niezadowolony Bardzo nieza-
dowolony 

Polska 9,0 28,4 26,6 12,8 15,0 8,0Wyniki badania do-
tyczącego stanu 
zdrowia w % Wielkopolska 10,9 32,4 25,4 12,3 13,0 6,0

Źródło: Diagnoza społeczna 2009 

 

Wyposażenie części placówek ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt i aparaturę 
pozostawia wiele do życzenia. Sytuacja ta ulega stopniowej poprawie w skutek realizacji in-
westycji, zarówno nowych, jak i modernizacyjnych, w wyniku których oddane do użytku pla-

                                                 
25 Na podstawie tablic wynikowych Diagnozy społecznej 2009, www.diagnoza.com. 
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cówki są nowoczesne i wyposażone w wysokiej jakości aparaturę medyczną. Do poprawy 
wyposażenia wielkopolskich placówek, głównie szpitali, w sprzęt przyczyniły się projekty re-
alizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 m.in. w Koninie, Wrześni, Wolsztynie, Turku, Szamotułach, Pile, Poznaniu, Ostrowie 
Wielkopolskim, Wągrowcu, Trzciance, Złotowie, Jarocinie, Śremie, Kościanie i Krotoszynie 
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (głównie zakup ambulansów). 

 

Konkluzje: 

• niższa niż w średnia w kraju liczba personelu medycznego na 10 000 ludności, 

• dysproporcje w dostępności przestrzennej placówek służby zdrowia, 

• ograniczona dostępność do lekarskich porad specjalistycznych, szczególnie na 
obszarach wiejskich, 

• problemy związane z wzrastającym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usłu-
gi medyczne w związku z nasileniem się „starzenia” społeczeństwa, 

• główne zagrożenie zdrowotne ze względu na ich powszechność stanowią cho-
roby układu krążenia, nowotwory oraz wypadki i zatrucia. 

 

2.4.2. Opieka społeczna 

 

Opieka i pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sy-
tuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Opieka społeczna powinna 
obejmować wszystkie grupy ludności, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Na wykluczenie społeczne wpływ mają takie czynniki, jak: bezrobocie, niskie do-
chody, długotrwałe choroby i niepełnosprawność, wielodzietność, samotne wychowywanie 
dzieci, niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, zamieszki-
wanie na wsi, w małej miejscowości lub na obszarze o słabym poziomie rozwoju. Wyklucze-
nie społeczne powodują takie czynniki, jak: nierówny dostęp lub brak dostępu mieszkańców 
do podstawowych usług społecznych (edukacja, zdrowie, mieszkania, kultura), czy też czyn-
niki związane z występowaniem niekorzystnych sytuacji życiowych, jak np.: bezdomność, 
niepełnosprawność, sieroctwo, uzależnienie, imigracja, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych, czy starość. 

W województwie wielkopolskim, podobnie jak w całym kraju, pomoc społeczna zor-
ganizowana jest ustawowo. System pomocy społecznej obejmuje działania organów admini-
stracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, 
związkami wyznaniowymi i organizacjami pozarządowymi. W Wielkopolsce na poziomie wo-
jewództwa w zakresie pomocy społecznej działalność koordynują Regionalny Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. W każdym po-
wiecie ziemskim funkcjonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (31 ośrodków), a w mia-
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stach na prawach powiatu miejskie ośrodki pomocy społecznej (4 ośrodki). Na poziomie 
gmin działania prowadzi 226 gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

 
Tab. 44.  Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska  999 1 099 1 154 1 196 1 255 1 313 1 360 1 426Domy i zakłady stacjonarnej 
pomocy społecznej Wielkopolska 87 97 100 106 107 111 123 124

Polska  88 325 92 762 96 090 97 515 99 130 101 101 100 832 102 524Miejsca w domach i zakładach 
stacjonarnej pomocy społecz-
nej26 Wielkopolska 7 335 7 573 7 598 7 618 7 593 7 808 7 991 8 395

Polska  23,1 24,3 25,2 25,6 26,0 26,5 26,5 26,9Miejsca w domach i zakładach 
stacjonarnej pomocy społecz-
nej na 10 000 ludności Wielkopolska 21,9 22,5 22,6 22,6 22,5 23,1 23,5 24,6

Polska  87 500 91 824 93 930 93 372 94 418 96 696 98 416 99 944Mieszkańcy domów i zakła-
dów opieki społecznej27 Wielkopolska 6 224 7 674 7 390 7 278 7 341 7 458 7 790 8 205

Źródło: Rocznik Rzeczpospolitej Polskiej GUS, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego, US w Poznaniu 
 

W 2009 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 124 placówki stacjonarnej pomocy spo-
łecznej, w tym 66 domów pomocy społecznej. Jednostki te dysponowały 8 395 miejscami. 53 
spośród tych placówek to placówki niepubliczne, dysponujące 2 726 miejscami. Wskaźnik 
miejsc na 10 000 ludności wyniósł w 2009 roku 24,6 (wobec wskaźnika krajowego – 26,9). 
Liczba domów i zakładów stacjonarnej opieki społecznej wzrosła w porównaniu do 2007 roku 
o 13, a w stosunku do 1999 roku o 30. W całym kraju widoczna jest tendencja wzrostowa 
liczby placówek stacjonarnej pomocy społecznej; od 1999 roku do 2009 roku ich liczebność 
wzrosła o 522 czyli około 1/3. W 2009 roku w wielkopolskich domach i zakładach stacjonar-
nej pomocy społecznej przebywało 8 205 mieszkańców, o 747 osób więcej niż w 2007 roku. 

Zakłady te świadczą usługi bytowe, opiekuńcze oraz edukacyjne osobom wymaga-
jącym całodobowej opieki: w podeszłym wieku, przewlekle chorym somatycznie i psychicz-
nie, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie. 

W 2010 roku w Wielkopolsce było 2 941 rodzin zastępczych (w całej Polsce prawie 
38 tys. takich rodzin), wychowujących prawie 4,4 tys. dzieci. Na wsi takich rodzin było 1 109. 

 
Tab. 45.  Świadczenia pomocy społecznej organizowanej i świadczonej przez administrację rządową i 

JST 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska  2 549 2 640 2 410 2 575 2 816 2 366 2 102 2 083Korzystający28 ze świadczeń 
pomocy społecznej w tys. Wielkopolska 207,9 227,2 240,1 261,5 318,5 235,6 206,8 207

Polska  666,7 691,2 631,3 674,8 738,6 620,7 551,3 545,9Korzystający ze świadczeń 
pomocy społecznej na 
10 000 ludności Wielkopolska 620,3 676,8 715,7 776,4 943,9 696,6 608,8 607,3

Polska  3 833,7 3 726,0 2 571,0 2 885,6 3 737,0 3 326,0 x 3 588,9Udzielone świadczenia po-
mocy społecznej w mln zł Wielkopolska 305,2 312,1 214,9 234,1 323,9 257,8 265,7 285,2

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, Bank Danych Lokalnych GUS, 
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego US w Poznaniu 

                                                 
26 Łącznie z filiami. 
27 j.w. 
28 W podziale według form świadczeń korzystający mogą być wskazani kilkakrotnie. 
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Oprócz stacjonarnych form pomocy społecznej realizowane są również świadczenia 
społeczne, które mają charakter świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Pomoc tego 
typu otrzymują osoby spełniające określone kryteria. Głównym celem takiej pomocy jest 
wsparcie osób i rodzin oraz umożliwienie im wyjścia z trudnych sytuacji życiowych. 

W 2009 roku z pomocy skorzystało 607 osób na 10 000 mieszkańców, w tym z po-
mocy materialnej 580 os./10 000, a w formie usług 27 os./10 000 mieszkańców. Suma 
wszystkich udzielonych świadczeń wyniosła 285 mln zł. 

W 2009 roku w województwie wielkopolskim świadczenia społeczne przyznano 
łącznie 207 tys. osób. Było to 28,6 tys. osób mniej niż w roku 2007. 

W 2009 roku w ramach pomocy społecznej organizowanej i świadczonej przez ad-
ministrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim 
udzielono świadczeń na sumę 285 mln zł, tj. o nominalnie 51,1 mln zł więcej niż w 2005 roku.  

W 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce przeznaczyły ogó-
łem na działalność związaną ze świadczeniem pomocy społecznej następujące środki finan-
sowe: 

• gminy: 1 103 277 412 zł, 

• powiaty: 348 850 551 zł, 

• miasta na prawach powiatu: 412 277 082 zł, 

• województwo: 138 135 933 zł. 

Łącznie JST w całym regionie wydały kwotę 2 002 540 978 zł na realizację zadań z 
zakresu pomocy i opieki społecznej. 

 

Konkluzje: 

• nierównomierny dostęp przestrzenny do instytucji pomocy społecznej, 

• zagrożenie części mieszkańców województwa wykluczeniem społecznym, 

• znaczący potencjał instytucjonalno-organizacyjny pomocy społecznej w woje-
wództwie, 

• zwiększające się środki finansowe na pomoc społeczną, przy zwiększającym 
się wskaźniku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. lud-
ności, 

• narastające problemy związane z nasilającym się „starzeniem” społeczeństwa 
Wielkopolski. 
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2.5. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
 

Kultura jest jednym z kluczowych obszarów życia społecznego, ale także gospo-
darczego. Łącząc kulturowe dziedzictwo i nurty współczesne, stanowi podstawowy element 
budowy tożsamości regionalnej i lokalnej. Kultura zwiększa także atrakcyjność regionu, za-
równo dla mieszkańców, jak i inwestorów oraz przyciąga turystów. Może więc być czynni-
kiem wzrostu konkurencyjności województwa. 

Działalność kulturalna jest prowadzona w Wielkopolsce przede wszystkim przez in-
stytucje budżetowe i organizacje pozarządowe, a także przez stowarzyszenia kulturalne, 
związki twórcze, szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, firmy i 
osoby prywatne. 

Wśród instytucji kultury w województwie wyróżnić można: szkolnictwo artystyczne 
wraz z Uniwersytetem Artystycznym i Akademią Muzyczną, państwowe służby konserwator-
skie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 86 muzeów, 12 teatrów i kilkanaście grup teatralnych, 
filharmonię, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną oraz domy i ośrodki kultury, biblioteki prowa-
dzone przez samorządy lokalne. 

 
Tab. 46.  Wybrane wskaźniki z zakresu kultury w województwie wielkopolskim 

Zmienna Jednostka 
miary 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kina stałe obiekt 52 50 49 46 47 49 42 41
Widzowie w kinach 
ogółem osoba 2 636 622 2 468 937 3 157 543 2 387 212 3 143 657 3 309 781 3 312 659 3 410 808

Multipleksy obiekt - 2 2 3 3 4 4 5
Sale w multiplek-
sach obiekt - 28 28 37 36 43 44 55

Miejsca na widowni 
w multipleksach miejsce - 9 636 9 636 11 717 11 500 12 413 12 853 14 337

Widzowie w multi-
pleksach osoba - 1 851 387 2 402 731 1 780 011 2 475 436 2 256 664 2 444 754 2 461 786

Widzowie w kinach 
na 1000 ludności osoba - 736 940 709 932 979 979 1 003

Teatry i instytucje 
muzyczne obiekty 11 11 11 11 11 11 11 12

Miejsca na widowni 
w stałej siedzibie miejsce 4 279 4 232 4 019 4 110 4 189 4 049 4 273 4 450

Widzowie i słucha-
cze w teatrach i in-
stytucjach muzycz-
nych wg siedziby 

osoba 589 963 598 171 596 340 533 981 672 602 602 221 691 474 691 560

Galerie i salony 
sztuki obiekt 11 11 11 13 13 15 21 19

Zwiedzający gale-
rie i salony sztuki osoba 66 555 70 917 70 984 81 770 63 878 69 065 98 857 93 523

Ogółem 754 752 742 736 732 724 720 718
Biblioteki i filie obiekt 

Wieś 487 487 484 478 475 472 468 467

Ogółem 11 841 827 11 843 170 11 873 465 11 921 013 12 029 017 12 019 531 12 050 026 11 970 524
Księgozbiór wolumin 

Wieś 5 202 656 5 201 967 5 205 292 5 206 575 5 217 322 5 206 195 5 201 579 5 207 597

Ogółem 635 775 643 015 637 417 619 574 600 359 569 593 553 868 555 974Czytelnicy w ciągu 
roku osoba 

Wieś 193 691 195 884 195 457 191 962 187 542 179 402 170 057 168 599

Ogółem 13 376 148 13 685 232 13 600 645 13 002 076 12 656 244 12 001 168 11 575 563 11 331 057Wypożyczenia w 
ciągu roku wolumin 

Wieś 4 288 258 4 347 862 4 300 722 4 111 305 3 994 243 3 751 016 3 629 654 3 514 998
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Zmienna Jednostka 
miary 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 3 098 3 108 3 280 3 323 3 409 3 499 3 607 3 745Ludność na 1 pla-
cówkę biblioteczną osoba 

Wieś 2 084 1 926 2 059 2 103 2 184 2 288 2 365 2 614

Ogółem 190 192 190 184 177 168 163 163Czytelnicy na 
1 000 ludności osoba 

Wieś 137 138 136 133 129 123 117 112

Ogółem 21 21 21 21 21 21 21 20Wypożyczenia na 1 
czytelnika wolumin 

Wieś 22 22 22 21 21 21 21 21

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Mieszkańcy Wielkopolski chętnie korzystają z najpopularniejszych form rozrywki ja-
kimi są kino i teatr; od roku 2005 liczba widzów tych instytucji stale rośnie. W województwie 
w 2009 roku było 41 kin stałych oraz 5 multipleksów z 55 salami projekcyjnymi, dysponują-
cych 14,3 tys. miejsc na widowni. Liczba widzów w kinach na 1 000 mieszkańców osiągnęła 
wielkość 1 003 osób. 

W 12 teatrach i instytucjach muzycznych województwa, dysponujących łącznie ok. 
4,5 tys. miejsc na widowni, w spektaklach i koncertach wzięło udział w 2009 roku 691,6 tys. 
osób, tj. 203 osoby na 1 000 mieszkańców. Od roku 2004 notowany jest stały wzrost liczby 
osób odwiedzających muzea. W Wielkopolsce w 2009 roku znajdowało się 86 muzeów (ra-
zem z oddziałami), z czego 15 było zlokalizowanych na wsi. Liczba zwiedzających wyniosła 
1,1 mln osób i po wieloletnim wzroście jest to spadek o 127 tys. osób w porównaniu z rokiem 
2007. Oferta wielkopolskich muzeów jest bardzo szeroka, uwzględnia m. in. potrzeby miło-
śników malarstwa, rzeźby, sztuki użytkowej, designu, zabytkowych samochodów, archeolo-
gii, fotografii, militariów itd.  

 
Ryc. 25.  Liczba widzów w kinach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 26.  Liczba osób odwiedzających muzea 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

W regionie działalność prowadzi również 19 galerii i salonów sztuki, które zorgani-
zowały w 2009 roku 191 wystaw, w tym 9 zagranicznych. 

Duże znaczenie w krzewieniu i popularyzacji kultury regionu zajmują zespoły arty-
styczne, a w tym m.in. zespoły folklorystyczne, których w samym Poznaniu działa 8. Liczba 
tych zespołów rośnie, szczególnie na wsi. Przyciągają one również cały czas nowych człon-
ków. Miejscami, gdzie rozwijać może się działalność ruchu artystycznego są różnego rodzaju 
instytucje, takie jak: domy kultury, muzea, teatry, szkoły, galerie. Organizowane przez nie 
imprezy odbywają się głównie w miastach, na wsi odbywa się tylko 20% z nich. 

 

Tab. 47.  Wybrane wskaźniki z zakresu krzewienia i popularyzacji kultury w Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2003 2005 2007 2009 Różnica % 

2009/2003 
Wielkopolska 312 332 433 379 121,5 

Miasto 143 143 148 149 104,2 Instytucje kultury 

Wieś 169 189 285 230 136,1 

Wielkopolska 17 254 15 282 16 139 18 924 109,7 

Miasto 13 386 11 445 12 294 14 823 110,7 Imprezy kulturalne 

Wieś 3 868 3 837 3 845 4 101 106,0 

Wielkopolska 2 985 558 2 891 118 3 073 001 2 870 937 96,2 

Miasto 2 364 223 2 277 123 2 440 800 2 253 955 95,3 Uczestnicy imprez 
kulturalnych 

Wieś 621 335 613 995 632 201 616 982 99,3 

Wielkopolska 1 345 1561 1549 1 738 129,2 

Miasto 949 1 131 1 095 1 217 128,2 Zespoły artystyczne 

Wieś 396 430 454 521 131,6 

Wielkopolska 21 149 23 739 27 224 28 015 132,5 

Miasto 14 985 16 952 19 623 20 929 139,7 Członkowie zespołów 
artystycznych 

Wieś 6 164 6 787 7 601 7 086 115,0 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 
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Na terenie Wielkopolski organizowane są międzynarodowe wydarzenia, które przy-
ciągają widzów z kraju i zagranicy, m. in.: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta”, Fe-
stiwal Animator, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Lutniczy im. H. Wieniawskiego, 
Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Międzynarodowe Targi Inicjatyw 
Teatralnych w Pile, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino, Festiwal Te-
atralny Maski, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego oraz wiele innych, różno-
rodnych inicjatyw, które przynoszą sławę wielkopolskiej kulturze w całej Europie. 

Najbogatszym i najbardziej różnorodnym kalendarzem kulturalnym dysponuje 
oczywiście miasto Poznań, w którym organizuje się koncerty, spektakle teatralne, wystawy, 
imprezy plenerowe, festiwale, festyny, targi, happeningi, pikniki, ogrody muzyczne, warszta-
ty, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Władze miasta Poznania podejmowały sta-
rania – niestety bezskuteczne - aby miasto uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Wartą uwagi inicjatywą, która została zapoczątkowana w 2007 roku, są starania 
Marszałka Województwa o utworzenie w Wielkopolsce Centrum Designu. Region ma ambi-
cje, aby stać się polską stolicą designu, a Centrum ma być m.in. propagatorem polskiego 
wzornictwa przemysłowego za granicą, co powinno wpłynąć na popularyzację prac polskich 
projektantów. Od czerwca 2010r. ruszył trwa remont Starej Drukarni przy ul. Zwierzynieckiej 
w Poznaniu, zabytkowego XIX-wiecznego budynku, w którym swoją siedzibę będzie miało 
Wielkopolskie Centrum Designu. 

 
Tab. 48.  Przeciętne wydatki miesięczne w gospodarstwach domowych na 1 os. na kulturę i rekreację 

w zł 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 40,24 44,42 47,04 47,25 53,20 61,54 71,86 76,35Wydatki miesięczne 
w gospodarstwach 
domowych w zł Wielkopolska 33,27 37,71 40,14 43,14 48,22 51,12 63,31 63,96

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Mieszkańcy Wielkopolski wydają coraz więcej ze swoich dochodów na uczestnictwo 
w kulturze i rekreacji. Z roku na rok zwiększa się przeciętna kwota wydawana na te cele w 
gospodarstwach domowych. Podobny trend obserwowany jest całym kraju, z tym, że średnio 
mieszkańcy Polski wydają na kulturę rocznie większe kwoty niż Wielkopolanie. Jednak nale-
ży zauważyć, że kwota kilkudziesięciu złotych wydanych na kulturę przez przeciętne gospo-
darstwo domowe jest kwotą niewielką, a znaczna część rokrocznego jej wzrostu jest wyni-
kiem wzrostu cen usług kulturalnych. 

Większość mieszkańców regionu korzysta z dóbr kultury przede wszystkim za po-
średnictwem mediów, takich jak telewizja, radio czy Internet. Dla znaczącej części ludności, 
szczególnie na obszarach wiejskich, jest to niemalże jedyna forma kontaktu ze sferą kultury. 

Jedną z podstawowych możliwości dostępu do kultury stanowią biblioteki i punkty 
biblioteczne z ich księgozbiorem. W ostatnich latach w Wielkopolsce obserwowany jest spa-
dek liczby użytkowników bibliotek publicznych, od 190 os./1 000 ludności w roku 2004 do 
163 os./1 000 ludności w roku 2009. Jest to tendencja występująca zarówno w miastach jak i 
na terenach wiejskich. Taka sytuacja jest efektem spadku atrakcyjności oferty bibliotek wiej-
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skich, których księgozbiór również systematycznie się zmniejsza. Zmniejszenie zaintereso-
wania książkami może być również spowodowane wzrastającym dostępem do sieci interne-
towej, gdzie można łatwo odnaleźć potrzebne materiały, informacje, zapoznać się z prasą, a 
również zamówić książki w internetowych księgarniach. 

 
Ryc. 27.  Czytelnicy bibliotek publicznych na 1 000 ludności wg podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
Ryc. 28.  Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach wg podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 29.  Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 000 ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Ryc. 30.  Liczba wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Ryc. 31.  Księgozbiór bibliotek na 1 000 ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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W Wielkopolsce zwraca się szczególną uwagę na zachowanie i ochronę dziedzic-
twa kulturowego. Na terenie województwa na dzień 31 grudnia 2008 roku znajdowało się 
6 797 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (495 w mieście Poznaniu), w 
tym m.in. 137 urbanistycznych, 1 088 obiektów architektury sakralnej, 780 dworków i pała-
ców, 972 parki, 925 obiektów folwarcznych. W rejestrze zabytków znajdują się również: 
obiekty architektury przemysłowej, użyteczności publicznej, obiekty obronne, stare cmenta-
rze, stanowiska archeologiczne. Ochronie podlegają również liczne obiekty i zbiory ruchome.  

Szczególnie cenne zabytki objęte są najwyższą ochroną. Na liście dziedzictwa eu-
ropejskiego znajduje się Wzgórze Lecha w Gnieźnie z tamtejszymi obiektami. Na liście dzie-
dzictwa światowego nie ma obiektów z Wielkopolski; proponuje się uwzględnienie „Pradoliny 
Noteci” ze względu na wartości przyrodniczo – kulturowe tego obszaru. 

W 2009 roku było 5 Pomników Historii: Ostrów Lednicki, Katedra w Gnieźnie, Ze-
spół Klasztorny pocysterski w Lądzie nad Wartą, Poznań – historyczny zespół miasta oraz 
Zespół Klasztorny Filipinów na Św. Górze k/Gostynia.  

Województwo Wielkopolskie jest drugim po województwie dolnośląskim regionem 
kraju o największym nasyceniu zabytkami kultury materialnej, w tym najcenniejszymi, doku-
mentującymi początki i rozwój państwowości polskiej. Obiekty te, jako nośniki pamięci histo-
rycznej i zapis tradycji, służą utrwalaniu świadomości narodowej i regionalnej mieszkańców. 
Znaczna część obiektów zabytkowych wymaga jednak podjęcia prac remontowo-
konserwatorskich oraz sensownego zagospodarowania. 

W budżetach samorządów dostrzegalny jest coroczny wzrost wydatków na cele kul-
turalne oraz ochronę dziedzictwa. Przykładem dużej uwagi przywiązanej do upowszechnia-
nia kultury może być fakt, iż jeszcze w 2005 roku w 21 gminach województwa nie było żad-
nego domu i ośrodka kultury, klubu ani świetlicy, a w 2009 roku taka sytuacja miała miejsce 
tylko w 8 gminach. 

Działalność kulturalna prowadzona jest także przez szereg fundacji i stowarzyszeń, 
których rola jest nie do przecenienia. Ich rzeczywista liczba trudna jest do oszacowania. 
Wśród nich znajdują się też takie, które są organizatorami przedsięwzięć o randze ogólno-
polskiej i międzynarodowej, kreując najlepszy obraz wielkopolskiej kultury. Aktywność pod-
miotów pozarządowych jest znacząca, co potwierdza zainteresowanie, jakim cieszyły się 
konkursy ofert na organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, corocznie ogłaszane przez 
Urząd Marszałkowski. 

W roku 2008 na konkurs wpłynęło 706 ofert, z których wyłoniono 345 zadań na 
łączną kwotę 3 mln zł. W roku 2009 na dwa konkursy łącznie wpłynęło 762 oferty. Do dofi-
nansowania wybrane zostały 272 zadania na kwotę 2,8 mln zł. Największa część tych środ-
ków, bo prawie połowa, trafia do stowarzyszeń, reszta do jednostek organizacyjnych oraz 
fundacji. 

Samorząd Województwa finansuje instytucje kultury, za których funkcjonowanie jest 
odpowiedzialny. Są to instytucje: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultu-
ry w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 
Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, Muzeum 
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Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy-Zespół Pałacowo-Parkowy, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Centrum Kultury 
i Sztuki w Lesznie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Polski Teatr Tańca – Balet Poznań-
ski, „Film-Art.” Instytucja Filmowa, Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie, Teatr Nowy im. T. Łom-
nickiego w Poznaniu, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Filharmonia Poznańska, Teatr 
Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Muzeum Okręgowe w Koninie. 

Samorząd Województwa na sferę kultury w 2009 roku wydatkował 106,5 mln zł, na-
tomiast samorządy gminne i powiatowe kolejne 340,2 mln zł. Tak więc łącznie wydatki jed-
nostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły po-
nad 446,7 mln zł. Wydatki te zwiększają się z roku na rok. 

 
Tab. 49.  Wydatki z budżetów samorządów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w zł 

Zmienna Jednostka 
miary 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

JST w wojewódz-
twie łącznie zł 238 625 585 247 215 871 263 700 518 283 793 197 325 711 451 360 906 949 414 012 370 446 703 896 

Samorządy 
gminne zł 165 104 688 170 770 475 175 806 820 195 061 181 235 794 825 266 218 486 301 174 831 329 599 327 

Samorządy po-
wiatowe zł 6 601 547 6 413 618 7 668 359 7 440 866 8 241 444 8 176 189 10 472 372 10 595 683 

Samorząd Woje-
wództwa zł 66 919 350 70 031 778 80 225 339 81 291 150 81 675 183 86 512 274 102 365 167 106 508 886 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Konkluzje: 

• zróżnicowana, bogata oferta kulturalna w regionie, 

• zróżnicowany dostęp do kultury w poszczególnych obszarach Wielkopolski, 

• obfitość instytucji kultury, 

• kultywowanie tradycji kulturowych regionu, 

• spadek czytelnictwa, 

• wzrastające z roku na rok wydatki z budżetów jst na kulturę i ochronę dziedzic-
twa narodowego. 
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2.6. Kultura fizyczna i sport 
 

Głównym zadaniem organizatorów kultury fizycznej w Wielkopolsce jest ułatwienie 
powszechnego dostępu mieszkańców do różnych form uprawiania sportu i rekreacji. Zadanie 
to przede wszystkim realizowane jest przez samorządy gminne. Ich wydatki na ten cel wzra-
stają systematycznie: od około 150 mln zł w roku 2005, 236 mln zł w roku 2007, do 378 mln 
zł w 2008 roku, aby w roku 2009 osiągnąć prawie pięciokrotny wzrost do poziomu 739 mln zł. 
Wydatki powiatów, których wielkość jest nieporównywalnie mniejsza, także zwiększyły się w 
tym okresie. Natomiast budżet województwa do 2007 roku przeznaczał stosunkowo niewiel-
kie środki na kulturę fizyczną i sport (około 10 mln zł w 2005 roku, a w 2007 roku już tylko 
7,6 mln zł). Od 2008 roku kwoty te znacząco wzrosły (prawie 30 mln zł w 2008 roku i ponad 
42,3 mln zł w 2009 roku), co można wiązać z realizacją Programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Łączne nakłady jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce na kulturę fi-
zyczną i sport wyniosły w 2009 roku prawie 800 mln zł. 

 
Tab. 50.  Wydatki z budżetów samorządów na kulturę fizyczną i sport w zł 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 

Wielkopolska ogółem 170 740 536 217 419 579 249 873 792 413 632 197 798 327 879 

Gminy 157 711 492 203 847 516 236 432 537 377 717 487 738 704 237 

Powiaty 2 988 692 4 705 389 5 884 877 9 756 864 17 279 801 
Wydatki na kulturę 
fizyczną i sport w zł 

Województwo 10 040 352 8 866 673 7 556 376 29 157 846 42 343 841 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, obliczenia własne 
 

Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się m. in.: 181 stadionów, 275 
hal sportowych i 42 kryte pływalnie. 

 
Tab. 51.  Obiekty sportowe w województwie wielkopolskim w 2010 roku 

2010 w tym: 
Rodzaj obiektu 

Liczba 
obiektów 

2007 

Liczba 
obiektów 

2010 
Nawierzchnie 

naturalne 
Nawierzchnie 

sztuczne 
Stadiony sportowe 170 181 179 2 

Boiska piłkarskie 565 687 680 7 

Płyty piłkarskie 614 338 336 2 

Urządzenia lekkoatletyczne 904 773 626 147 

Kompleksy boisk sportowych 381 243 169 74 

Boiska do gier zespołowych 2 531 1 541 1295 246 

Korty tenisowe 498 375 326 49 

Hale widowiskowo – sportowe 44x22 i większe 101 115 n.d. n.d. 

Hale sportowe 36x18 149 160 n.d. n.d. 

Sale gimnastyczne 24x12 460 471 n.d. n.d. 

Salki gimnastyczne 18x9 i mniejsze 550 737 n.d. n.d. 

Kryte pływalnie 41 42 n.d. n.d. 

Otwarte pływalnie 36 29 n.d. n.d. 

Kąpieliska strzeżone 69 85 n.d. n.d. 

Strzelnice sportowe 116 91 n.d. n.d. 

Źródło: Dane Departamentu Sportu i Turystyki UMWW 
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Stan techniczny części obiektów sportowych nie jest zadawalający. Konieczna jest 
ich modernizacja i dostosowanie do wymaganych standardów, aby były bezpieczne dla użyt-
kowników oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna jest także budowa no-
wych, nowoczesnych obiektów. W tym zakresie jako ważną inicjatywę należy wymienić reali-
zowany od 2000 roku przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego „Wie-
loletni program rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego”. W jego 
wyniku Wielkopolska do listopada 2010 roku wzbogaciła się o 174 nowe obiekty sportowe: 
76 hal widowiskowo-sportowych, 58 hal sportowych, 18 sal gimnastycznych, 14 nowych kry-
tych pływalni i 7 zmodernizowanych, 1 stadion lekkoatletyczny. Zmodernizowano także 19 
innych obiektów: stadion lekkoatletyczny, boisko wielofunkcyjne, halę lekkoatletyczną, boisko 
uniwersalne, boisko piłkarskie, kompleks boisk uniwersalnych, boisko do rugby, halę judo, tor 
kolarski, pawilon recepcyjno-socjalny, kręgielnie, sztuczną nawierzchnię do hokeja na trawie, 
bieżnię tartanową. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządy zamknęły się 
kwotą 839,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 
178,7 mln zł (21%). 

Najnowszym programem, realizowanym od 2008 roku realizowany jest program 
Moje Boisko – Orlik 2012. W ramach programu budowane są ogólnodostępne, (z nieodpłat-
nym wstępem) kompleksy boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, o stan-
dardowych wymiarach i wyposażeniu, finansowane w 1/3 przez samorząd gminny, w 1/3 
przez Samorząd Województwa oraz w 1/3 przez budżet państwa. Samorząd gminny zobo-
wiązuje się do utrzymania boisk i instruktora. W 2008 roku w Wielkopolsce, w ramach pro-
gramu, udzielono finansowania dla 41 gmin, na łączną kwotę 13,7 mln zł. W roku 2009 po-
wstało następne 100 obiektów, a w 2010 – 71. 

 
Tab. 52.  Sport w województwie wielkopolskim 

Zmienna Jednostka 
miary 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2008 

Liczba klubów sportowych szt. 708 811 885 884 921 1118 1 254

Sekcje sportowe szt. 1 644 1 695 1 855 1 825 1 979 2 605 2 558

Ćwiczący ogółem os. 54 071 53 536 59 041 59 463 61 755 73 711 76 097

- w tym kobiety os. 12 924 14 566 15 561 15 878 16 257 19 772 21 117

Trenerzy os. 565 633 752 718 778 940 1 049

Instruktorzy sportowi os. 1 449 1 375 1 456 1 403 1472 1803 2 086

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W województwie jest ponad 1200 klubów sportowych, w ramach których działa 
2 558 sekcji i uprawianych jest około 60 dyscyplin sportowych, w tym również zimowych. 
Liczba trenujących i ćwiczących w klubach osób stale rośnie. Zbyt mało jest wśród nich ko-
biet, stanowią tylko około 1/3 tej liczby.  

Ważnym dla sportu i zagranicznej promocji Poznania jest światowej klasy tor rega-
towy Malta, na którym organizowane są zawody międzynarodowe, m. in. zawody Pucharu 
Świata w wioślarstwie i kajakarstwie. Jezioro Maltańskie pełni także rolę jednego z najważ-
niejszych ośrodków rekreacji i sportu dla mieszkańców Poznania. 
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W 2007 roku Polsce wraz z Ukrainą została przyznana organizacja Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej w roku 2012. Poznań został miastem, w którym odbędą się mecze EU-
RO 2012. W związku z tym władze miasta zmodernizowały Stadion Miejski (wraz z całym 
zapleczem techniczno-sportowym), zwiększając znacznie jego pojemność. Impreza sporto-
wa tej rangi stanowi silny bodziec rozwoju dla m. Poznania i regionu. 

 

Konkluzje: 

• Wielkopolska dysponuje znaczną liczbą obiektów infrastruktury sportowej, 

• nierównomierność rozmieszczenia ogólnodostępnych obiektów sportowych w 
regionie, 

• małe zainteresowanie kulturą fizyczna i sportem, szczególnie wśród dziewcząt 
i kobiet, 

• rosnące nakłady na kulturę fizyczną i sport w budżetach jednostek samorządu 
terytorialnego. 
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2.7. Mieszkalnictwo 
 

Analiza wielkości podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację miesz-
kaniową wskazuje, że w latach 2002-2009 nie nastąpiły żadne istotne zmiany, które w spo-
sób zdecydowany poprawiłyby sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce. Wielkopolska 
nie odbiega pod tym względem od innych województw. Wielkość zasobów mieszkaniowych 
systematycznie rośnie, jednak wciąż liczba mieszkań jest dalece niewystarczająca w stosun-
ku do występujących potrzeb. 

Według bilansu zasobów mieszkaniowych, w 2009 roku w województwie wielkopol-
skim było 1 090,6 tys. mieszkań. Wielkość ta stanowiła 8,2% zasobów krajowych. Zasoby 
mieszkaniowe wzrosły w stosunku do 2005 roku o 48,5 tys. mieszkań, a w stosunku do 2002 
roku o 128,1 tys. mieszkań. Podobnie jak w poprzednich latach, pod względem wielkości 
tych zasobów Wielkopolska lokowała się na 3. miejscu po województwach mazowieckim i 
śląskim, jednak biorąc pod uwagę liczbę mieszkań przypadającą na 1 000 ludności – zajmo-
wała przedostatnią pozycję w kraju, wyprzedzając jedynie województwo podkarpackie. W 
2009 roku na 1 000 ludności w województwie wielkopolskim przypadało 320 mieszkań, pod-
czas gdy w kraju 349. Taka różnica utrzymuje się praktycznie od 2002 roku. 

W 2009 roku w Wielkopolsce na 1 osobę przypadało przeciętnie 24,9 m2 po-
wierzchni użytkowej mieszkania, tj. o 0,7 m2 więcej niż w 2007 roku i o 3,2 m2 więcej niż w 
2002 roku (w kraju 24,6 m2 i 21,1 m2 w 2002 roku). Jedną izbę w województwie wielkopol-
skim w 2009 roku zamieszkiwało przeciętnie 0,79 osoby (w roku 2007 - 0,81), w kraju 
wskaźnik ten wynosił 0,77 osoby/izbę. 

 
Tab. 53.  Zasoby mieszkaniowe 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 11 763 540 12 595 891 12 683 392 12 776 140 12 876 676 12 993 716 13150 000 13 302 000
Zasoby mieszkaniowe 

Wielkopolska 962 461 1 023 264 1 032 728 1 042 059 1 050 377 1 061 912 1 077 101 1 090 564

Polska 308 330 332 335 338 341 345 349Mieszkania na 1 000 
ludności Wielkopolska 287 305 307 309 311 314 317 320

Polska 21,1 22,7 22,9 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5Przeciętna powierzchnia 
użytkowa w m2 na 1 
osobę Wielkopolska 21,7 23,1 23,4 23,6 23,9 24,2 24,6 24,9

Polska 0,84 0,82 0,82 0,81 0,80 0,85 0,78 0,77Przeciętna liczba osób 
na 1 izbę Wielkopolska 0,85 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,8 0,79

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego US w Po-
znaniu, Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2009 roku GUS, Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W 2009 roku w Wielkopolsce oddano do użytkowania 14,3 tys. mieszkań (tyle samo 
co w roku 2007), co stanowiło 9% oddanych mieszkań w kraju. W przeliczeniu na 1 000 lud-
ności w województwie wielkopolskim w 2009 roku były to 4,2 lokale mieszkalne, tyle samo co 
w kraju. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w województwie wielkopolskim w 
2009 roku wyniosła 108,3 m2 ( w roku 2007 – 109,3 m2). W kraju przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania w 2009 roku wyniosła 99,6 m2 (w 2007 – 105,6 m2). 
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Tab. 54.  Mieszkania oddane do użytkowania 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 200329 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 97,6 162,7 108,1 114,1 115,4 133,7 165,2 160,0Mieszkania oddane do 
użytkowania w tys. Wielkopolska 9,4 12,7 11,1 11,9 10,5 14,3 16,3 14,3

Polska 2,6 4,3 2,8 3,0 3,0 3,5 4,3 4,2Mieszkania oddane do 
użytkowania na 1 000 
ludności Wielkopolska 2,8 3,8 3,3 3,5 3,1 4,2 4,8 4,2

Polska 99,3 115,8 107,5 105,3 101,6 105,6 104 99,6Przeciętna powierzch-
nia użytkowa 1 miesz-
kania w m2 Wielkopolska 101,2 121,0 112,7 113,0 111,1 109,1 111,8 108,3

Polska 10,8 20,6 12,6 13,0 12,8 15,3 12,7 12,9
Izby na 1 000 ludności 

Wielkopolska 11,9 18,8 15,3 16,0 14,3 18,8 21,6 18,5

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, 
Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2007, 2009 roku, US w Poznaniu 

 
Ryc. 32.  Mieszkania zamieszkałe w Wielkopolsce, wyposażone w instalacje w układzie miasto-wieś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Lokale mieszkalne na terenach wiejskich Wielkopolski były zdecydowanie gorzej 
wyposażone niż w miastach. Wprawdzie widoczny jest na wsi regularny wzrost odsetka 
mieszkań wyposażonych w instalacje, jednak nadal występują dysproporcje między miastem 
a wsią. W 2009 roku podłączonych do wodociągów było 99,3% miejskich lokali mieszkalnych 
i 95% wiejskich. Odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę wynosił 92,9% w mieście i 
82,6% na wsi. Dostęp do gazu sieciowego w 2009 roku miało 71,6% mieszkań w mieście i 
19,5% na wsi. 

W województwie postępuje dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych. Jest to wi-
doczne szczególnie w miastach. Stara substancja mieszkaniowa wymaga gruntowego re-
montu, w części przypadków rewitalizacji powinny być poddane całe kwartały miast. Wysokie 

                                                 
29 Znaczny wzrost liczby mieszkań w stosunku do 2002 roku wynika z dopełnienia formalności prawnych związanych z 

zakończeniem robót przez inwestorów – zwłaszcza indywidualnych – przed wejściem w Życie zmian do ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 718). 
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ceny mieszkań oraz coraz surowsze wymogi banków udzielających kredytów hipotecznych 
powodują, że znaczna część ludności nie jest w stanie zakupić mieszkania. Taka sytuacja 
jest powodem pogłębienia zagrożeń wykluczeniem społecznym niektórych grup ludności. 

 

Konkluzje: 

• utrzymujące się nieco niższe niż średnio w kraju nasycenie mieszkaniami 
(na 1 000 mieszkańców), przy jednoczesnym nieco wyższym wskaźniku prze-
ciętnej powierzchni użytkowej mieszkań na jedną osobę, 

• znacząca dekapitalizacja starej substancji mieszkaniowej, szczególnie w mia-
stach, 

• niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych znacznych grup ludności, 

• ograniczony dostęp do mieszkań osób o niskich dochodach, 

• znaczne różnice w wyposażeniu w instalacje mieszkań w miastach i na obsza-
rach wiejskich regionu. 
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2.8. Bezpieczeństwo mieszkańców 
 

Poczucie bezpieczeństwa jest istotnym elementem wpływającym na poziom jakości 
życia mieszkańców. 

Na obszarze województwa wielkopolskiego organem administracji rządowej, wła-
ściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego jest Wojewoda Wielkopolski. 

Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw 
obronnych, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa imprez masowych, a także ochrony 
przeciwpowodziowej, łączności, prawa atomowego i transportu drogowego towarów niebez-
piecznych po drogach i trasach kolejowych województwa w imieniu Wojewody prowadzi Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. 

Utrzymaniem porządku publicznego zajmuje się Policja Państwowa (Komenda Wo-
jewódzka, 4 komendy miejskie oraz 27 komend powiatowych), wspierana w dużej części 
gmin przez straż miejską. 

Za utrzymanie bezpieczeństwa na terenie województwa odpowiedzialna jest rów-
nież Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, której podlegają czte-
ry komendy miejskie oraz 27 komend powiatowych. Jednostki PSP we wrześniu 2009 roku 
dysponowały łącznie 407 pojazdami pożarniczymi: 125 pojazdami gaśniczymi, 240 pojazda-
mi specjalnymi i 42 pomocniczymi. W strukturze 31 komend powiatowych i miejskich działają 
42 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, które oprócz standardowych działań w zakresie gasze-
nia pożarów i ratownictwa drogowego, specjalizują się również m.in. w ratownictwie wodnym, 
w ratownictwie chemiczno-ekologicznym oraz w ratownictwie wysokościowym (20 grup Wiel-
kopolskiej Brygady Odwodowej). Kadra PSP łącznie liczyła 2 450 funkcjonariuszy. 

PSP wspierana jest przez 2 288 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 
312 (o 2 więcej niż w 2007) jednostek włączonych jest do Krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne dysponowały 547 pojazdami gaśniczymi, 144 po-
jazdami specjalnymi i 14 pojazdami pomocniczymi. 

Zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego realizuje również Samorząd Województwa. 

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje 11 jednostek penitencjarnych: 
6 aresztów śledczych (w Lesznie, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Szamotułach, Poznaniu i 
Ostrowie Wielkopolskim) oraz 5 zakładów karnych (w Gębarzewie, Koziegłowach, Kaliszu, 
Rawiczu i Wronkach), podlegających Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Po-
znaniu. 

W 2009 roku w województwie wielkopolskim stwierdzono ogółem 97 703 prze-
stępstw (4. miejsce w skali kraju), co stanowiło 8,65% ogółu przestępczości w kraju. Najwię-
cej przestępstw stwierdzono na terenie miasta Poznania – 27 837 (25 173 w roku 2007), co 
oznacza, że prawie co trzecie przestępstwo zostało popełnione na terenie stolicy regionu. 
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Tab. 55.  Przestępczość w województwie wielkopolskim 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 1 404,2 1 466,6 1 461,2 1 380,0 1 287,9 1 153,0 1 082,1 1 129,6 1 151,2Przestępstwa 
stwierdzone w tys. Wielkopolska 117,9 122,1 117,4 115,7 104,2 90,7 91,2 97,7 96,9

Polska 163,0 168,8 177,3 196,5 197,7 168,4 168,0 168,1 156,7Przestępstwa dro-
gowe w tys. Wielkopolska 11,9 13,5 15,3 16,7 17,0 14,5 15,0 15,1 13,8

Polska 1 083,9 1 101,4 1 085,3 1 000,1 893,4 794,4 735,2 763,6 779,0Przestępstwa kry-
minalne w tys. Wielkopolska 89,1 89,2 82,7 80,7 70,6 62,1 61,9 66,6 66,2

Polska 109,7 151,6 152,1 136,8 145,3 143,1 135,0 151,3 167,0Przestępstwa go-
spodarcze w tys. Wielkopolska 13,6 16,2 16,1 14,7 12,7 10,6 11,0 12,4 13,3

Polska 552,3 557,2 578,1 594,1 588,0 540,6 516,6 521,7 516,2Podejrzani w tys. 
Wielkopolska 43,0 43,7 45,5 47,0 46,8 43,5 42,8 44,0 42,6

Polska 54,9 55,2 56,2 58,6 62,4 64,6 65,9 67,1 68,3Wykrywalność w % 
Wielkopolska 59,0 60,4 62,6 65,9 67,1 68,3 71,7 73,3 73,3

Źródło: Statystyka Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
(www.wielkopolska.policja.gov.pl) 

 

W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym w 2009 roku stwierdzono 
12 425 takich zdarzeń – o 17% więcej niż w roku 2007. Najwięcej przestępstw tego typu od-
notowano również w Poznaniu – 2 248 przypadków. 

W zakresie przestępstw, których dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, w 
2009 roku stwierdzono 12 571 przestępstw narkotykowych, co stanowi o 41% zdarzeń więcej 
niż w roku 2007. 

W 2009 roku w województwie wielkopolskim ujawniono 5 076 nieletnich sprawców 
(4 830 w 2008 roku), którzy popełnili 12 440 czynów karalnych (10 544 w 2006 roku). W 
2009 roku liczba popełnionych czynów karalnych w stosunku do roku poprzedniego uległa 
zwiększeniu o 1 896, tj. o 4,7%, natomiast liczba nieletnich sprawców zwiększyła się o 246, 
tj. o 5,1%. W strukturze przestępczości nieletnich dominują przestępstwa rozbójnicze, bójki 
lub pobicia oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z analizy udziału 
czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw wynika, że w 
Wielkopolsce wskaźnik ten osiągnął 12,7% i był w 2009 roku najwyższy w Polsce (średnia 
krajowa w tym zakresie wyniosła 7,5%. 

W 2009 roku wykrywalność ogólna sprawców przestępstw w Wielkopolsce wyniosła 
73,3% i była wyższa od wskaźnika wykrywalności osiągniętego w roku 2007, kiedy wyniosła 
68,3%. Oznacza to, że ponad 7 na 10 przestępstw popełnionych na terenie województwa 
wielkopolskiego zostało wykrytych. W Polsce wskaźnik wykrywalności był o 6,2 p.proc. niż-
szy. 

Najwyższe wskaźniki wykrywalności osiągnięto w powiatach: kościańskim – 91,8%; 
gostyńskim – 91,8%; słupeckim – 90,8%; kępińskim - 90,4%; szamotulskim – 89,9%. Nato-
miast najniższe wskaźniki mają miasto Poznań – 54,3% oraz powiat poznański – 56,2%.  

Zagrożenie przestępczością kryminalną zmniejszało się regularnie do 2008 roku, by 
ponownie wzrosnąć w 2009 roku. W 2009 roku popełniono w regionie 66,6 tys. przestępstw 
kryminalnych, co stanowiło 8,7% takich czynów w kraju. 

http://www.policja.pl/�
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/�
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Szybki wzrost ilości pojazdów na drogach, bez równoległej rozbudowy infrastruktury 
drogowej, remontów istniejących dróg, powoduje, że wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. 

Na drogach województwa wielkopolskiego w 2009 roku odnotowano 34 726 zda-
rzeń drogowych (2,5 tys. mniej niż w roku 2007), w tym 3 987 wypadków i 30 739 kolizji dro-
gowych. W wypadkach tych 403 osoby poniosły śmierć, a 5 168 doznało obrażeń ciała. 
Łącznie odnotowano 15 134 przestępstw drogowych. Zanotowano 363 wypadki z ofiarami 
śmiertelnymi. Wskaźnik ilości wypadków na 10 000 osób wynosił 11,73 (w 2008 roku - 
14,42), a zabitych 1,19 (w 2008 roku – 1,64). 

Najmniejsze zagrożenie drogowe występuje na autostradzie – dotyczy tylko 2% 
ogółu zdarzeń w województwie. Na drogach krajowych przebiegających przez teren woje-
wództwa zaistniało 7 528 zdarzeń drogowych (w 2008 roku – 7 521), tj. 21,7% ogółu zdarzeń 
w Wielkopolsce, w tym 899 wypadków drogowych, w których 140 osób poniosło śmierć, a 
1 258 doznało obrażeń ciała. 

W 2009 roku na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano 10 202 pożary, 
z czego większość, ponad 90%, to pożary małe. Najczęstsze przyczyny pożarów w ostatnich 
latach to: nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapałki, 
podpalenia (umyślne), wady urządzeń i instalacji elektrycznych. 

 
Tab. 56.  Pożary w województwie wielkopolskim 

Pożary 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
RAZEM 8 722 15 423 10 686 10 815 11 589 8 889 12 414 10 202 

małe 7 982 13 908 9 783 9 967 10 660 8 427 11 657 9 586 

średnie 663 1 432 837 766 831 407 678 564 

duże 73 73 56 74 93 45 70 46 

bardzo duże 4 10 10 8 5 10 9 6 

Źródło: Informacja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z realizacji zadań w 2009 roku, 
Statystyki roczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

 

Obok zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce występują 
inne zagrożenia cywilizacyjne wymagające rozbudowy systemów bezpieczeństwa i zarzą-
dzania nimi. Wielkopolska jest regionem dość rozległym, a katalog potencjalnych zagrożeń 
zasadniczo – poza zagrożeniem gwałtownymi powodziami, jakie występują na obszarach 
górskich – nie odbiega od tych z innych regionów kraju. 

Zagrożenie pożarowe lasów dotyczy całego obszaru województwa, potęguje je wy-
stępujące na większej części obszaru Wielkopolski zjawisko suszy. 

Zagrożenia powodziowe dotyczą głównie obszarów rolniczych o niewielkiej gęstości 
zaludnienia. Wynikają głównie z możliwości wystąpienia opadów nawalnych (ponad 
50 mm/dobę) oraz podwyższonych stanów rzek (przede wszystkim Warty, Prosny, Baryczy, 
Noteci, Neru, Lutyni, Orli, Pokrzywnicy, Łużycy, Swędrni). 

Ochrona obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią jest zadaniem organów 
administracji rządowej i samorządowej. Na koniec 2009 roku w gestii Wielkopolskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu było 765,6 km wałów przeciwpowodzio-
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wych rzeki Warty i jej głównych dopływów, w tym Neru, Prosny, Noteci i lokalnie innych rzek, 
będących w większości w niezadowalającym stanie technicznym. Należy spodziewać się, że 
ilość wałów o ocenie niezadowalającej będzie rosła, gdyż niewystarczająca ilość środków fi-
nansowych przeznaczanych jest na remonty i modernizację obwałowań. 

Zaporą wodną o największym znaczeniu dla województwa wielkopolskiego jest za-
pora zbiornika Jeziorsko. Jednak zbiornik ten nie eliminuje całkowicie zagrożenia powodzio-
wego. 

Zlewnia Warty posiada niewiele zbiorników retencyjnych (31 administrowanych 
przez WZMiUW w Poznaniu), pełniących również funkcje przeciwpowodziowe. Brakuje za-
budowy zbiornikowej na głównych rzekach takich jak Warta i Prosna, jak również na ich do-
pływach. Szczególnie istotna jest budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na obszarze doliny 
rzeki Prosny, który zabezpieczy przed powodzią miasto Kalisz oraz dolinę Warty. 

Kluczowym do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla zlewni War-
ty od Konina do Poznania jest obszar naturalnego polderu między Koninem a Pyzdrami, któ-
rego pojemność jest kilkukrotnie większa od możliwości retencyjnej zbiornika Jeziorsko. Do-
lina ta stanowi podstawowy element ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Poznania. 

Ze względu na realne zagrożenie powodziowe na terenie województwa powstały 
trzy wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe (w Śremie, Trzciance, Koninie) podległe 
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, a administrowane przez WZMiUW w Poznaniu. 
Istnieje również 11 powiatowych magazynów przeciwpowodziowych. 

Coraz większe zagrożenie w ostatnich latach związane jest z występowaniem sil-
nych wiatrów, powodujących ogromne straty w leśnictwie, rolnictwie, działalności gospodar-
czej oraz na obszarach zabudowanych. 

Zagrożenia technologiczne, dotyczące skutków potencjalnych awarii przemysło-
wych, występują głównie w zakładach produkcyjnych. Według stanu na dzień 31 grudnia 
2009 roku rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie wielkopolskim 
obejmował 123 zakłady, w tym: 

• 13 zakładów zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych (ZDR), 

• 20 zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważ-
nych awarii przemysłowych (ZZR), 

• 90 zakładów zaklasyfikowanych do grupy pozostałych zakładów stanowiących z 
uwagi na rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instala-
cji, zagrożenie dla środowiska. 

Obiektami, które mogą spowodować zagrożenie dla środowiska są również stacje 
paliw nieobjęte listą 86 zakładów zakwalifikowanych do grupy „pozostałych”. 

W 2009 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zarejestro-
wał 8 zdarzeń o znamionach poważnej awarii oraz jednej poważnej awarii, podlegającej 
zgłoszeniu do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
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Konkluzje: 

• stosunkowo niski w skali kraju wskaźnik zagrożenia przestępczością, 

• stopniowo mniejszająca się liczba stwierdzonych przestępstw, 

• wzrost liczby przestępstw dokonywanych przez nieletnich, 

• rosnąca wykrywalność sprawców przestępstw, 

• wzrastająca liczba wypadków drogowych oraz osób rannych w wypadkach, 

• duże zagrożenie pożarowe lasów w województwie, 

• zły stan techniczny urządzeń ochrony powodziowej. 
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2.9. Społeczeństwo obywatelskie 
 

Lokalna aktywność społeczna w różnych obszarach jest jednym z podstawowych 
czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Realizacja idei społe-
czeństwa obywatelskiego to rozwój działalności niezależnych od państwa różnego typu insty-
tucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, umożliwiającej samodzielny rozwój obywateli 
oraz będącej wyrazem ich osobistej aktywności. 

Organizacje pozarządowe, tworzące tzw. III sektor, to przede wszystkim stowarzy-
szenia i fundacje oraz inne podmioty, takie, jak związki zawodowe, organizacje samorządu 
gospodarczego i zawodowego. Ponadto do organizacji pozarządowych zaliczają się organi-
zacje członkowskie niesklasyfikowane jako stowarzyszenia (np. koła łowieckie, pracownicze 
kasy pożyczkowe czy komitety społeczne) oraz lokalne kościelne jednostki organizacyjne 
pełniące działalność społeczną. 

W 2010 roku na terenie Wielkopolski zarejestrowanych w systemie REGON było 
9,7 tys. fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. W całej Polsce było 104,4 tys. or-
ganizacji pozarządowych. Tak więc około 9,3% ogółu krajowych organizacji pozarządowych 
zarejestrowanych w systemie REGON miało swoją siedzibę na obszarze województwa wiel-
kopolskiego. W ostatnich latach liczba zarejestrowanych organizacji systematycznie wzrasta. 

 
Tab. 57.  Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 62 906 68 515 74 297 79 521 85 398 90 448 94 752 99 401 104 488

Wielkopolska 5 747 6 238 6 788 7 350 7 991 8 464 8 856 9 278 9 713

pilski 559 595 648 710 753 790 814 846 895

poznański 612 683 752 823 931 1 005 1 071 1 149 1 227

kaliski 1 301 1 352 1 434 1 542 1 650 1 735 1 809 1 905 1 987

leszczyński 859 977 1 081 1 162 1 251 1 338 1 397 1 448 1 503

koniński 944 1 022 1 095 1 187 1 303 1 375 1 447 1 482 1 537

Fundacje, stowa-
rzyszenia i organi-
zacje społeczne 
zarejestrowane w 
systemie REGON 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 1 472 1 609 1 778 1 926 2 103 2 221 2 318 2 448 2 564

Polska 16,5 17,9 19,5 20,8 22,4 23,7 24,8 26,0 27,4

Wielkopolska 17,1 18,6 20,2 21,8 23,7 25,0 26,1 27,2 28,4

pilski 13,8 14,7 16,0 17,5 18,5 19,4 19,9 20,7 21,8

poznański 11,7 12,9 14,0 15,2 16,9 17,9 18,8 19,9 20,9

kaliski 19,5 20,3 21,5 23,1 24,7 26,0 27,1 28,5 29,7

leszczyński 16,0 18,2 20,1 21,6 23,2 24,7 25,7 26,6 27,5

koniński 14,5 15,7 16,9 18,3 20,1 21,1 22,2 22,7 23,5

Fundacje, stowa-
rzyszenia i organi-
zacje społeczne 
zarejestrowane w 
systemie REGON 
na 10 000 ludno-
ści P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 25,5 28,0 31,2 33,9 37,2 39,6 41,6 44,2 46,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Nie wszystkie organizacje znajdujące się w rejestrze REGON prowadzą aktywną 
działalność. Z szacunków prezentowanych w portalu organizacji pozarządowych 
www.ngo.pl30 wynika, że około 3/4 z nich prowadzi aktywne działania, a 1/4 to organizacje, 

                                                 
30 Bazę danych w portalu www.ngo.pl administruje Stowarzyszenie Klon/Jawor. 



145 

które w rzeczywistości nie istnieją, nie prowadzą żadnych działań, ale oficjalnie nie zostały 
zlikwidowane.  

Wielkopolskie organizacje pozarządowe działają na różnych polach aktywności 
społecznej i gospodarczej. Według wyników badań nad kondycją sektora organizacji poza-
rządowych w Polsce, prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, głównym polem 
działania największej części organizacji (38% w skali kraju) jest sport, turystyka, rekreacja i 
hobby. W tej dziedzinie najwięcej organizacji zajmuje się prowadzeniem zajęć w zakresie 
amatorskiej kultury fizycznej, organizowaniem zawodów sportowych i prowadzeniem obiek-
tów sportowych. Ponad połowa z tych organizacji organizuje imprezy turystyczne oraz rekre-
acyjne i prowadzi obiekty turystyczne. 

Kolejne główne pola działania III sektora to edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, 
usługi socjalne i pomoc społeczna, a także ochrona zdrowia. 

Spora liczba organizacji zajmuje się wspieraniem rozwoju lokalnego w wymiarze 
społecznym i ekonomicznym. Są to raczej działania „miękkie”, polegające na wzmacnianiu 
kapitału ludzkiego i zmienianiu świadomości społecznej. Organizacje prowadzą również – 
choć w zdecydowanie mniejszym wymiarze – działalność związaną z budową infrastruktury 
(mieszkalnictwo, drogi, transport, wodociągi, telefonizacja, dostęp do Internetu). 

Inna działalność III sektora to m.in. ochrona środowiska, aktywizacja zawodowa, 
działalność wyznaniowa. 

Specyficzną grupę organizacji pozarządowych stanowią te, które zajmują się pro-
blematyką praw człowieka, działalności politycznej oraz ochrony prawa, czyli działające w 
obszarze szeroko rozumianej promocji postaw obywatelskich i demokratycznych oraz 
wzmocnienia poczucia świadomości regionalnej i lokalnej. 

Organizacje pozarządowe mają coraz większy wpływ na rozwój lokalny, regionalny i 
narodowy. Są często aktywnymi podmiotami, kreują nowe inicjatywy społeczne i gospodar-
cze, włączają się w zadania realizowane przez administrację publiczną. Działania realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe wypełniają często luki występujące pomiędzy usługami 
świadczonymi przez administrację publiczną i przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza szero-
ko rozumianej pomocy społecznej, oraz edukacji, w tym edukacji ustawicznej i nieformalnej. 
Duże znaczenie mają również organizacje, których głównym polem działań jest po prostu 
hobby. One także wymagają inicjatywy społecznej. 

Udział społeczności lokalnych i mieszkańców całego regionu w procesie zarządza-
nia gminą, powiatem, województwem jest jednym z niezbędnych warunków rozwoju. W wielu 
jednostkach samorządowych kształtują się mechanizmy współpracy samorządu z organiza-
cjami pozarządowymi. Tworzone są programy umożliwiające udział organizacji obywatel-
skich w realizacji zadań ze środków samorządowych. Szeroki zakres takiej współpracy wy-
stępuje na poziomie samorządu województwa. Od kilku lat tworzone są roczne „Programy 
współpracy samorządu województwa wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego”. W ramach tych 
programów organizacje III sektora m.in. realizują zadania własne samorządu w formie zleca-
nia im zadań publicznych, konsultują projekty aktów normatywnych związanych z działalno-
ścią tego sektora, uczestniczą w komisjach konkursowych, opiniujących oferty na realizację 
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zadań własnych samorządu. Samorząd Województwa wyznacza w tych programach priory-
tetowe zadania do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd Wo-
jewództwa przekazuje organizacjom środki, po rozstrzygnięciu otwartych konkursów w 
dwóch formach: w formie wspierania oraz formie powierzenia, tak np. w 2010 roku w formie 
wspierania Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał organizacjom 
7 656 tys. zł, a w formie powierzenia 6 324 tys. zł, a więc łącznie na kwotę niecałych 14 mln 
zł. 

Oprócz środków samorządowych organizacje pozarządowe otrzymują także wspar-
cie z funduszy unijnych, które wdraża Samorząd Województwa Wielkopolskiego np. z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego część priorytetów zarządzana jest przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Poznaniu czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach któ-
rego wdrażana jest m. in. Oś IV LEADER, której beneficjentami są Lokalne Grupy Działania. 

W ramach współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi stworzono w 2008 roku portal internetowy www.wielkopolskiewici.pl, który w 
całości poświęcony został organizacjom pozarządowym. Portal służy przede wszystkim pro-
mocji inicjatyw podejmowanych przez małe organizacje pozarządowe działające na terenie 
Wielkopolski, których ze względu na ograniczone środki finansowe nie stać na promocję 
własnych działań31. 

Organizacje pozarządowe tworzą formy organizacyjne, w ramach których aktywni 
obywatele mogą działać, a więc wyrażać swój udział w życiu publicznym. Same organizacje 
III sektora nie wyczerpują pełnego pola aktywności obywatelskiej. Ważna jest również ak-
tywność mieszkańców w lokalnych organach władzy publicznej – w samorządach i wokół 
nich. Dopełnieniem tej aktywności jest ukształtowanie świadomości w społeczeństwie w za-
rządzaniu swoimi „mniejszymi i większymi ojczyznami” gminą, województwem, państwem – 
poprzez udział w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików, parlamentu, prezydenckich 
czy referendach. 

Pewną miarą poziomu tej świadomości wśród mieszkańców Wielkopolski mogą być 
wskaźniki frekwencji w poszczególnych wyborach przeprowadzonych w Polsce w ostatnim 
czasie. 

Frekwencja wyborcza w Wielkopolsce w wymienionych w tabeli wyborach była zbli-
żona do frekwencji w kraju. Wyjątkiem były wybory parlamentarne w 2001 roku, w których 
frekwencja w Wielkopolsce była wyższa o 3,59 p.proc. od średniej krajowej oraz referendum 
akcesyjne w 2003 roku, w którym to przewaga wyniosła 2,14 p.proc. Wśród wielkopolskich 
okręgów wyborczych wyższym udziałem mieszkańców w wyborach zdecydowanie wyróżnia 
się okręg wyborczy Poznań, w którym (poza wyborami samorządowymi w 2010 roku, kiedy w 
tym okręgu odnotowano najniższą wśród okręgów wielkopolskich frekwencję, zarówno w I 
jaki i w II turze wyborów) frekwencja była zdecydowanie najwyższa. W pozostałych okręgach 
frekwencja wyborcza była na podobnym poziomie.  

                                                 
31 Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010”. 

http://www.wielkopolskiewici.pl/�
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Prezentowane zestawienie wyników frekwencji wyborczej w 11. wyborach w Wiel-
kopolsce wskazuje, iż ponadprzeciętną aktywność wyborczą wykazują mieszkańcy Poznania 
i powiatu poznańskiego, jednak to stwierdzenie nie dotyczy aktywności w wyborach do sa-
morządów lokalnych. 

 
Tab. 58.  Frekwencja w wyborach do parlamentu RP, prezydenckich, samorządowych oraz referen-

dum ogólnokrajowym 

Frekwencja w 
wyborach do par-

lamentu w %

Frekwencja w 
wyborach pre-

zydenckich w %

Frekwencja w 
wyborach samo-
rządowych w %

Frekwencja 
w referen-

dum a

Frekwencja w 
wyborach pre-

zydenckich w % 

Frekwencja w 
wyborach samo-
rządowych w %

2005 2010 2010

Przekrój  
terytorialny 

2001 2005 2007 
I tura II tura

2006 2003 
I tura II tura I tura II tura

Polska 46,29 40,57 53,88 49,74 50,99 45,99 58,85 54,94 55,31 47,32 35,31

Wielkopolska 49,88 40,90 55,11 51,27 51,40 47,14 60,99 55,95 54,33 47,10 31,51

Okręgi wyborcze 

Kalisz b 49,99 38,53 50,91 49,25 48,69 47,08 59,60   

Konin c 47,82 38,27 50,78 48,69 48,34 49,54 56,15 53,43 52,14 49,16 34,04

Piła d 49,12 39,53 51,78 49,43 48,31 48,02 60,90 57,66 51,38 48,83 43,70

Poznań e 52,27 47,23 66,68 57,45 59,88 44,32 66,99 63,94 62,08 42,04 26,37

Źródło: Dane Państwowej Komisji Wyborczej, Obliczenia własne na podstawie danych z www.pkw.gov.pl 
 

a Referendum ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej. 

b W okręgu wyborczym Kalisz znajdują się powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz m., kępiński, kościański krotoszyński, leszczyński, 
Leszno m., ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki. 

c W okręgu wyborczym Konin znajdują się powiaty: gnieźnieński, kolski, Konin m., koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński. 
d W okręgu wyborczym Piła znajdują się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pil-

ski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski. 
e W okręgu wyborczym Poznań znajdują się powiaty: Poznań m., poznański. 

 

Uczestnictwo obywateli w kreowaniu życia publicznego, w tzw. społeczeństwie 
obywatelskim jest w Wielkopolsce na nieco wyższym poziomie, niż średnio w kraju. Jednak 
wszelkie obszary tego uczestnictwa są wypełnione przez obywateli na znacznie niższym po-
ziomie, niż w krajach UE, szczególnie tych z długimi tradycjami demokratycznymi. 

 

Konkluzje: 

• znaczny potencjał ilościowy i funkcjonalny organizacji pozarządowych w regio-
nie, 

• skupienie największej aktywności organizacji pozarządowych w miastach – w 
szczególności w Poznaniu, 

• koncentracja organizacji prowadzących działalność w obszarach sportu, tury-
styki i rekreacji, edukacji, kultury oraz pomocy społecznej, 

• dobra współpraca organizacji pozarządowych z samorządem województwa, 

• nieco wyższy niż średnio w kraju poziom uczestnictwa obywateli w kreowaniu 
życia publicznego. 

 

http://www.pkw.gov.pl/�
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2.10. Społeczeństwo informacyjne 
 
Tab. 59.  Standardowe łącza główne i abonenci telewizji kablowej 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 11 038 158 11 056 659 11 180 623 10 413 768 9 953 078 8 970 341 8 048 667 7 381 344Standardowe łącza główne 
(abonenci telefonii przewodo-
wej) Wielkopolska 865 655 930 782 941 533 854 357 834 541 753 533 674 326 617 924

Polska 310,6 322,2 328,6 308,3 296,0 268,7 241,8 222,4Standardowe łącza główne 
(abonenci telefonii przewodo-
wej na 1 000 mieszkańców) Wielkopolska 283,4 311,7 318,6 292,3 285,0 258,4 230,8 211,5

Polska 3 531 319 3 626 438 3 664 431 3 759 735 3 787 998 4 308 806 4 127 333 4 457 115
Abonenci telewizji kablowej 

Wielkopolska 319 275 335 291 335 864 336 435 305 727 408 526 372143 381839

Polska 92,4 94,9 96,0 98,5 99,4 113,0 108,1 116,8Abonenci telewizji kablowej na 
1 000 ludności Wielkopolska 95,2 99,8 99,8 99,8 90,5 120,6 109,5 112,0

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 

 

Począwszy od 2004 roku w Wielkopolsce występuje wyraźny i ciągły spadek zainte-
resowania telefonią przewodową. 

Liczba abonentów telefonicznych operatorów telekomunikacyjnych (standardowe 
łącza główne) w 2009 roku w województwie wielkopolskim wynosiła 617,9 tys., zmniejszając 
się w stosunku do roku poprzedniego o 8,4%, a o 28,6% w stosunku do roku 2002 (w kraju 
odpowiednio o 8,3% i o 33,1%). 

Liczba abonentów w miastach regionu zmniejszyła się w 2009 roku o 6,6% w sto-
sunku do roku poprzedniego (i aż o 41,6% w stosunku do 2003 roku). Na obszarach wiej-
skich regionu liczba abonentów zmniejszyła się o 62,5% w porównaniu do roku 2003. 

W 2009 roku w miastach województwa wielkopolskiego w przeliczeniu na 1 000 
ludności przypadało ponad 3-krotnie więcej telefonów niż na wsi (odpowiednio: 261,3 wobec 
78,9). W kraju ta dysproporcja jest mniejsza: liczba abonentów w miastach (250,8 abonen-
tów) była tylko 2,5-krotnie większa niż na wsi (103,6 abonentów/1 000 ludności).  

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę abonentów telefonicznych operatorów telekomuni-
kacyjnych, Wielkopolska, tak jak przed rokiem, znalazła się na 3. miejscu w Polsce po woje-
wództwach mazowieckim i śląskim, ale wskaźnik liczony na 1 000 ludności (181,3 abonen-
tów, przy przeciętnej w kraju 193,4), podobnie jak w 2008 roku lokował województwo wielko-
polskie dopiero na 10. miejscu. 

Zmniejszanie się liczby abonentów telefonii stacjonarnej jest związane z dynamicz-
nym rozwojem coraz bardziej konkurencyjnej zarówno cenowo, jak i użytkowo telefonii mo-
bilnej (komórkowej). Jest to proces zachodzący w całym kraju. 

W 2010 roku w segmencie telefonii ruchomej w Polsce działalność prowadziło 21 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym 15 operatorów tzw. sieci wirtualnych. Penetra-
cja polskiego rynku wyniosła ponad 123%, co dało blisko 47 mln kart SIM użytkowanych 
przez konsumentów i była o 11,7% większa niż w końcu 2007 roku. Podobne tempo rozwoju 
telefonii komórkowej ma miejsce w Wielkopolsce. Od roku 2007 wyraźnie słabnie jednak dy-
namika wzrostu liczby użytkowników, co jest wynikiem znacznego nasycenia rynku. Według 
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Raportów Implementacyjnych Komisji Europejskiej w 2010 roku obliczony dla Polski wskaź-
nik nasycenia telefonami komórkowymi był na poziomie 110,8%, a więc poniżej średniej dla 
UE, która wynosiła 124,5%. Dało to Polsce 20. miejsce wśród UE-27 pod tym względem.  

Według przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej badania 
konsumenckiego aż 90,1% Polaków (o ponad 5% więcej niż rok wcześniej) deklarowało w 
grudniu 2010 roku posiadanie telefonu komórkowego, zaś posiadanie dwóch prywatnych 
aparatów – 4,6% respondentów. Jeden telefon służbowy statystycznie posiadało 4,1% bada-
nych. 

W regionie znajdują się węzły dostępowe wszystkich operatorów sieci komórko-
wych działających w Polsce. Dostępne są wszystkie usługi świadczone przez telefonię ko-
mórkową, łącznie z dostępem do Internetu. 

Dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
zasadnicze znaczenie ma powszechność i dostępność usług telekomunikacyjnych. Techno-
logie informacyjno-komunikacyjne (ICT) są coraz powszechniej dostępne i coraz szerzej wy-
korzystywane w różnych sferach życia. Rozwój i upowszechnienie tych technologii wiąże się 
z przemianami komunikacji społecznej, stylów życia czy wzorców organizacji. Upowszech-
nienie nowych narzędzi komunikacyjnych jest coraz ważniejszym czynnikiem przemian cywi-
lizacyjnych i społecznych. Technologie te tworzą około 1/4 całkowitego PKB krajów UE. In-
ternet jest kluczowym medium, które zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz wzorce zachowań społecznych. 

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej przyczynia się do poprawy poziomu życia 
społeczeństwa, oferuje nowe możliwości dostępu do wiedzy, usług, informacji i rozrywki. 
Umożliwia również naukę i pracę na odległość. Nierównomierny rozwój gospodarczy i spo-
łeczny, będący wynikiem rozwoju technologii cyfrowych, może wpływać na dyskryminację 
grup społecznych i jednostek, które nie korzystają z Internetu i innych cywilizacyjnych osią-
gnięć bazujących na technologii ICT. Brak dostępu do technologii cyfrowych ma miejsce 
przede wszystkim na terenach wiejskich i słabiej zurbanizowanych. 

Podstawowym problemem związanym z rozwojem technologii ICT na obszarze 
Wielkopolski jest stosunkowo słabo rozwinięta infrastruktura, zarówno dostępowa, jak i szkie-
letowa. Jest to szczególnie zauważalne na obszarach wiejskich regionu. Koszt inwestycji na 
tych terenach jest wysoki i operatorzy przejawiają nikłe zainteresowanie inwestowaniem na 
nich.  

Inwestycją mającą pomóc zwalczyć braki w infrastrukturze jest projekt kluczowy 
WRPO, czyli utworzenie na terenie całego regionu – Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 
Projekt polega na wybudowaniu sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz punktów dostępo-
wych na terenie całej Wielkopolski. Będzie to sieć świadcząca usługi wyłącznie dla operato-
rów telekomunikacyjnych (usługi hurtowe) bez sieci dostępowych. Swoim zasięgiem ma ob-
jąć 90% ludności Wielkopolski. Dzięki tej inwestycji region przyspieszy realizację zadania 
postawionego przez Komisję Europejską Polsce i innym krajom, jakim jest zapewnienie do 
2020 roku mieszkańcom dostępu do szybkiego Internetu, o przepustowości przekraczającej 
30 Mb/s, a przynajmniej w połowie europejskich domów - przekraczającej 100 Mb/s. 
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Sieć będzie posiadać możliwości techniczne przesyłu zarówno dla klientów indywi-
dualnych jak i instytucjonalnych na poziomie 30 Mb/s. 

Posiadanie przez region zaawansowanej technologicznie i rozbudowanej infrastruk-
tury umożliwi dynamiczny rozwój nowych rodzajów usług, m.in. takich jak: nauczanie na od-
ległość (e-learning), co powinno być istotnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych 
mieszkańców, telepraca, umożliwiająca rozwój nowych form zatrudnienia, telemedycyna, po-
zwalająca usprawnić funkcjonowanie służby zdrowia. Przyczyni się także do upowszechnie-
nia usług już występujących, np. e-handlu, e-płatności, telefonii internetowej, e-administracji. 

Generalnie w dużych miastach Wielkopolski występuje konieczność unowocześnie-
nia istniejących sieci, wprowadzenia nowych technologii, w małych ośrodkach niezbędna jest 
gruntowna modernizacja niskiej jakości sieci tradycyjnej, na obszarach wiejskich – budowa 
sieci od podstaw. 

Usługi dostępu do Internetu w województwie wielkopolskim są świadczone przez 
operatorów telekomunikacyjnych w technologiach przewodowych oraz przez operatorów sie-
ci komórkowych. Znaczącą pozycję mają również lokalni operatorzy telekomunikacyjni. W 
miastach usługi dostępu do Internetu świadczą też operatorzy telewizji kablowej. 

Najważniejszym dostawcą Internetu na obszarze województwa pozostaje Teleko-
munikacja Polska S.A., która dysponuje także najbardziej rozwiniętą siecią szkieletową. 

Województwo ma dostęp także do krajowej sieci naukowo-badawczej PIONIER 
oraz sieci metropolitalnej w Poznaniu, których operatorem jest wyspecjalizowana jednostka 
realizująca zaawansowane technologicznie projekty informatyczne – Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe. 

 
Tab. 60.  Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery w Polsce i województwie wielkopolskim 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 22,8 26,7 32,9 38,6 43,7 50,1 56,4 60,8Odsetek gospodarstw domowych 
wyposażonych w komputery w % 
ogółu gospodarstw domowych Wielkopolska 22,1 26,9 34,0 40,2 45,3 53,4 57,0 60,1

Polska 10,7 12,8 16,9 22,5 28,4 36,6 45,7 53,4
w tym: z dostępem do Internetu 

Wielkopolska - 13,0 14,1 20,4 26,7 36,5 42,9 51,0

Źródło: Roczniki statystyczne województw GUS 

 

Dostępność mieszkańców województwa do technologii informacyjnych i telekomu-
nikacyjnych jest zróżnicowana. Statystyka prezentująca wyniki badań wyposażenia gospo-
darstw domowych w komputery i dostępność Internetu dla tych gospodarstw wskazuje na co-
roczną poprawę sytuacji w tym zakresie. O ile w roku 2002 zaledwie 22,1% wielkopolskich 
gospodarstw domowych posiadało komputery, to w roku 2009 takich gospodarstw było już 
60,1%. W Polsce wielkości te kształtowały się odpowiednio na poziomie 22,8% (2002r.) i 
60,8% (2009r.). Wskaźniki te są jednak niższe niż średnio w 27 krajach UE, gdzie gospodar-
stwa domowe wyposażone w komputer stanowiły w 2009 roku 71% ogółu gospodarstw. 51% 
gospodarstw domowych w Wielkopolsce, a 53,4% w kraju posiadało komputery z dostępem 
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do Internetu. Około 51% gospodarstw w kraju dysponuje szerokopasmowym dostępem do 
Internetu. 

Nadal istnieją duże różnice, które dzielą Wielkopolskę od poziomu krajów UE, jeśli 
chodzi o dostępność Internetu w gospodarstwach domowych. Według opracowania dotyczą-
cego rozwoju społeczeństwa informacyjnego przygotowanego przez Departament Społe-
czeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji średnia UE-27 
pod tym względem jest wyższa od wskaźnika dla Wielkopolski o ponad 14 p.proc.: 65% unij-
nych gospodarstw domowych dysponuje komputerami z dostępem do Internetu. Jeśli weź-
mie się pod uwagę szerokopasmowy dostęp do Internetu, to różnice nie są już tak znaczne i 
oscylują wokół 5%. Najwyższe wskaźniki w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowe-
go w gospodarstwach domowych charakteryzują takie kraje jak: Islandia (87%), Holandia 
(77%), kraje skandynawskie (około 75%) oraz Luksemburg gdzie wskaźnik ten wynosi 71%. 

Dostępność do Internetu, zwłaszcza szerokopasmowego w Wielkopolsce jest słab-
sza w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich oraz wśród gospodarstw domo-
wych o niższych dochodach. Badania pokazują, iż dwie trzecie mieszkańców Wielkopolski w 
wieku powyżej 16 lat ma dostęp do Internetu.  

Przybywa osób korzystających z komputerów. Na koniec 2009 roku odsetek takich 
osób w regionie wynosił 56,3% i był wyższy niż w kraju gdzie wskaźnik ten wyniósł 54,5%. 
Jednak przyrosty nowych użytkowników są coraz wolniejsze. Podobnie jak w przypadku ko-
rzystających w ogóle z komputerów, również odsetek użytkowników Internetu w wojewódz-
twie wielkopolskim jest nieco wyższy niż w całym kraju. W regionie wskaźnik ten oscyluje 
wokół 52,1%, a w kraju wynosi 50,8%. Szybki wzrost użytkowników Internetu w ostatnich la-
tach był możliwy dzięki dużej liczbie osób, które wcześniej już korzystały z komputerów, 
dzięki inwestycjom operatorów, a przede wszystkim dzięki znacznym obniżkom opłat za ko-
rzystanie z usług dostępowych. 

Wśród barier w upowszechnianiu korzystania z komputerów i Internetu wskazuje 
się brak motywacji do korzystania. 16% ludności posiadających komputer wcale z niego nie 
korzysta. Około 3% wskazuje, iż posiada motywację do korzystania, ale brak im umiejętno-
ści. W kraju, na brak funduszy na zakup komputera jak i Internetu wskazuje 13,3% gospo-
darstw domowych. Na brak funduszy dla korzystania w Wielkopolsce wskazuje jeszcze 
mniejszy odsetek gospodarstw. 

Jeśli brać pod uwagę wskaźnik korzystania z Internetu w zależności od wieku, to 
można zauważyć iż najwięcej korzystających jest w grupie 16-24 lat, gdzie odsetek korzysta-
jących zarówno w kraju jak w regionie kształtuje się na poziomie 86,8%. Drugą grupą są ko-
rzystający w wieku 25-34 lat, gdzie wskaźnik dla kraju jest minimalnie wyższy i wynosi w Pol-
sce 73,7%, zaś w regionie 72,8%. Najmniej korzystających jest w grupie 65 lat i więcej. 
Wskaźnik ten w Wielkopolsce wynosi 6,6% i jest wyższy niż w kraju (5,8%). 

Występuje duża zależność w korzystaniu z Internetu zależnie od wykształcenia. 
Najwięcej korzystających z Internetu jest w grupie osób uczących się. Wśród nich 95,1% w 
Wielkopolsce oraz 93,7% w kraju korzysta z Internetu. Także wśród osób z wyższym wy-
kształceniem odsetek korzystających jest wysoki i wynosi dla regionu 88,6% a kraju 83,4%. 
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Najmniej użytkowników Internetu jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i niższym 
i wynosi dla regionu 8,9% a dla kraju 7,2%.  

Największa liczba użytkowników Internetu jest w miastach. W mieście Poznaniu 
odsetek korzystających z Internetu osiągnął poziom 69,3%. W miastach poniżej 20 tys. 
mieszkańców z Internetu korzysta jednak mniej niż 50% mieszkańców. Wskaźnik dla całego 
kraju wynosi 50,2%. W lepszej sytuacji niż w kraju znajduje się pod tym względem wielkopol-
ska wieś. Na obszarach wiejskich regionu korzysta z Internetu 52,1% mieszkańców, podczas 
gdy w kraju zaledwie 38%.  

W 2009 roku w Wielkopolsce 94% przedsiębiorstw wykorzystywało komputery. Sy-
tuacja w tym zakresie była lepsza niż w całym kraju, gdzie takich przedsiębiorstw było 
92,6%, przy średniej wielkości tego wskaźnika dla UE-27 wynoszącej 97%. 

Udział przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu w 2009 roku osiągnął w Wiel-
kopolsce 92,1%, w Polsce 91%, średnia dla UE-27 to 94%. Dostęp do Internetu jest najbar-
dziej powszechny w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz tych, których działalność 
związana jest z finansami, mediami, produkcją, sprzedażą internatową oraz informatyką. 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Wielkopolsce posiadało w 2009 roku 
56,6% przedsiębiorstw (w kraju 58,1%). Niestety przedsiębiorstwa z Wielkopolski pod tym 
względem zajmują dopiero 9. miejsce wśród województw w kraju. Większy udział w dostępie 
do Internetu mają przedsiębiorstwa z województw mazowieckiego, śląskiego czy dolnoślą-
skiego, a nawet podkarpackiego i podlaskiego. Wskaźnik ten dla UE-27 wynosi 83%, a w 
Finlandii i Hiszpanii, Francji i Malcie przekracza 90%. Mniej korzystną sytuację niż w Polsce 
miała w UE tylko Rumunia – 41%. 

Własną stronę internetową posiadało w Wielkopolsce 58,6% przedsiębiorstw, a 
więc nieco więcej niż w kraju, gdzie takich przedsiębiorstw było 57,4%. Jest to jednak mniej 
niż średnia dla UE-27. Główną funkcją firmowych stron WWW jest prezentacja produktów i 
cenników – dotyczy to około 44% stron w Wielkopolsce i 42% stron w kraju. W 2009 roku tyl-
ko 6% przedsiębiorstw w Wielkopolsce (w kraju 6%) umożliwiało na swych stronach interne-
towych dokonywanie zakupów, a 6% personalizację ich zawartości dla stałych użytkowni-
ków. 

Kryzys gospodarczy znalazł swoje odzwierciedlenie również w handlu elektronicz-
nym w 2009 roku, kiedy to sprzedaż przez Internet i inne sieci spadła w wielu krajach UE, w 
tym w Polsce. Tylko 5% przedsiębiorstw w kraju prowadziło sprzedaż elektroniczną, przy 
średniej unijnej wynoszącej 12%. 

Wyposażenie wielkopolskich przedsiębiorstw w sieci komputerowe i systemy infor-
matyczne jest na poziomie zbliżonym do poziomu krajowego. W 2009 roku 55,6% firm w 
Wielkopolsce wyposażonych było w wewnętrzne sieci kablowe typu LAN (56,4% firm w Pol-
sce) oraz 28% w sieć intranet (w Polsce – 28,2%). 

Ocenia się, że poziom podstawowych usług administracji publicznej, które zgodnie 
z rekomendacjami Komisji Europejskiej powinny być w pełni dostępne on-line, jest w całej 
Polsce, a tym samym i w województwie wielkopolskim, na poziomie 70% średniej dla UE. 
Dostępność 20 podstawowych usług publicznych w 2009 roku wyniosła jedynie 53% (wg Eu-
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rostatu), przy średniej unijnej wynoszącej 74%, a w Austrii, Portugalii i Wielkiej Brytanii pra-
wie 100%. Rozwój e-usług wymaga intensywnych działań ze strony urzędów administracji, 
ale również zwiększenia świadomości ludności o zakresie dostępności takiej formy załatwia-
nia spraw urzędowych przez administrację publiczną. Poziom korzystania z e-usług przez 
obywateli osiągnął w Polsce około 18%, co umiejscawia Polskę na 5. miejscu od końca w 
analizach Eurostatu. Średnia UE-27 wynosi 30%, a liderzy (kraje skandynawskie, Holandia 
oraz Luksemburg) osiągają wskaźnik powyżej 50%. 

W ostatnich latach w Wielkopolsce następuje rozwój e-usług administracji publicz-
nej. Brak aktualnych szczegółowych danych, charakteryzujących sferę e-administracji w 
Wielkopolsce uniemożliwia precyzyjną diagnozę sytuacji w tym zakresie. Ostatnie szczegó-
łowe badania były przeprowadzone w połowie 2004 roku w ramach projektu Understand 
współfinansowanego w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIC i ich wyniki nie określa-
ją aktualnego poziomu zaawansowania rozwoju elektronicznej administracji w regionie. 

Obecnie powszechne jest w wielkopolskich urzędach administracji publicznej po-
siadanie strony internetowej (oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej). W 2009 roku stro-
ny internetowe posiadały prawie wszystkie urzędy administracji w Wielkopolsce. Poziom 
rozwoju e-usług administracji umożliwia mieszkańcom regionu przede wszystkim uzyskanie 
informacji o usłudze (umożliwiało to prawie 100% urzędów na swoich stronach interneto-
wych), pobranie odpowiednich formularzy, a w niektórych urzędach również odsyłanie wy-
pełnionych formularzy. W żadnym z urzędów nie można załatwić sprawy kompleksowo przez 
Internet. Kilka procent urzędów umożliwia składanie ofert dotyczących zamówień publicz-
nych drogą elektroniczną. 

Odnotowuje się systematyczny wzrost poziomu edukacji komputerowej wśród pra-
cowników administracji publicznej, co umożliwia zastosowanie nowoczesnych rozwiązań in-
formatycznych w pracy urzędów. W województwie dotąd mało było inicjatyw publicznych, do-
tyczących budowy szerokopasmowej publicznej infrastruktury dostępowej do Internetu oraz 
tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Przyczyny takiej sytuacji to przede 
wszystkim brak środków finansowych, planów działań i strategii rozwoju w tym zakresie. Be-
neficjentami środków wspólnotowych w ramach działania 5.1. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego była jedynie regionalna administracja samorządowa i 
rządowa oraz miasto Poznań – najbardziej zaawansowane w rozwoju elektronicznej admini-
stracji w Wielkopolsce. Sytuacja powinna zmienić się w obecnym okresie programowania, w 
którym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
przewiduje się realizację znaczących projektów w zakresie infrastruktury społeczeństwa in-
formacyjnego. Projektem kluczowym dla rozwoju województwa jest budowa Wielkopolskiej 
Sieci Szerokopasmowej, a także projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w 
Poznaniu – Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie tech-
nologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury 
społecznej i gospodarczej regionu. Innym przykładem jest projekt realizowany przez miasto 
Poznań, polegający na wprowadzeniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Po-
znańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA) to karta, za pomocą której mieszkańcy 
Poznania i aglomeracji poznańskiej będą mogli korzystać z wielu usług. PEKA będzie między 
innymi pełnić funkcję aglomeracyjnego biletu komunikacyjnego, biletu Strefy Ograniczonego 
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Postoju, portmonetki elektronicznej (będzie nią można zapłacić np. na stacjach benzyno-
wych, w tramwaju i autobusie, w kinie, aptece, itp.), będzie ją można wykorzystać do podpisu 
elektronicznego, a także jako identyfikator (np. w urzędzie, bibliotece czy na imprezach ma-
sowych). 

 

Konkluzje: 

• zmniejszanie się liczby abonentów telefonii stacjonarnej, 

• dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, 

• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura związana z dostępem do technologii 
ICT, w szczególności na obszarach wiejskich, 

• nadal dość niski poziom wyposażenia gospodarstw domowych w komputery i 
niska dostępność mieszkańców regionu do Internetu, 

• kierunek rozwoju infrastruktury sieciowej – szerokopasmowy dostęp do Inter-
netu, 

• lepsza niż średnio w kraju dostępność i wykorzystanie komputerów w wielko-
polskich przedsiębiorstwach, 

• słaby poziom rozwoju e-usług administracji publicznej w regionie. 
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3. Gospodarka 
 

3.1. Potencjał gospodarczy 
 

Wielkopolska należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Osiągając 
wyższe niż krajowe wskaźniki ekonomiczne, województwo zaliczane jest do grupy najsilniej-
szych gospodarczo regionów Polski. O dużym potencjale rozwojowym świadczą czołowe po-
zycje regionu pod względem wytworzonej wartości dodanej brutto, poziomu PKB w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca, a także udział w tworzeniu produktu krajowego brutto Polski. Go-
spodarka regionu jest dobrze rozwinięta, otwarta na rynki międzynarodowe i zdywersyfiko-
wana. Cechuje ją korzystna struktura sektorowa z silnie rozwiniętym i zróżnicowanym gałę-
ziowo, choć stopniowo tracącym na znaczeniu przemysłem, wysoce efektywnym i wydajnym 
rolnictwem, z istotnym udziałem usług, w tym dynamicznie rozwijającym się sektorem usług 
finansowych, a także znaczącym potencjałem specjalistycznych przedsiębiorstw budowla-
nych. W całym kraju region znany jest z tzw. wielkopolskiej gospodarności, na którą składa 
się ciągłość działań prorozwojowych stosowanych przez mieszkańców od wielu lat, wyróż-
niająca ich spośród innych regionalnych zbiorowości. 

Województwo dysponuje bogatym potencjałem dla dalszego rozwoju gospodarcze-
go, jednak nie w pełni wykorzystywanym. Z racji swojego położenia geograficznego oraz po-
wiązań komunikacyjnych z innymi regionami kraju i Europy, regionalna gospodarka Wielko-
polski jest atrakcyjna również dla inwestorów zagranicznych. Szczególną rolę odgrywa tu 
układ transportowy, w tym korzystne położenie wobec ważnych europejskich szlaków tranzy-
towych: wschód-zachód, z drogą międzynarodową E-30 Berlin – Poznań – Warszawa – 
Mińsk – Moskwa (autostrada A2 w budowie) oraz linią kolejową znaczenia paneuropejskiego 
E-20 Berlin – Warszawa – Moskwa, a także północ-południe, z drogami krajowymi nr 5 i nr 
11 (potencjalne drogi ekspresowe; część w budowie), łączącymi południe Polski z miejsco-
wościami nadmorskimi. Istotna z punktu widzenia wzrostu potencjału regionu jest również 
obecność Portu Lotniczego Poznań – Ławica, obsługującego połączenia krajowe i międzyna-
rodowe. Znaczenie poznańskiego lotniska z roku na rok rośnie. 

Wśród kluczowych elementów potencjału regionu, wymienić należy m.in. bogactwo 
zasobów naturalnych, duży potencjał produkcyjny (ze szczególną aktywnością MŚP), wyso-
ką produktywność rolnictwa, dobrze rozwinięty sektor usług, wysoki poziom przedsiębiorczo-
ści – z jednej strony cechującej się znacznym zaangażowaniem inwestycji zagranicznych, a 
z drugiej jednak stosunkowo niskim poziomem innowacyjności, wysokie kwalifikacje zaso-
bów pracy, znaczący w skali kraju potencjał naukowo-badawczy, stale rosnąca rola turystyki 
biznesowej bazującej na rozwiniętym ośrodku targowym (Międzynarodowe Targi Poznań-
skie), dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej infrastrukturę instytucjonalną (w tym 
instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu), a także atrakcyjność inwestycyjną wielu obsza-
rów. Potencjał rozwojowy województwa w znacznej mierze wynika także ze zróżnicowania 
przyrodniczego, z takimi walorami, jak zróżnicowany krajobraz, mnogość kompleksów le-
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śnych, obszarów sieci Natura 2000 oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego. Te czynniki two-
rzą warunki dla rozwoju turystyki, ale również dla innych dziedzin gospodarki, umożliwiając 
uruchomienie lokalnych potencjałów tkwiących w różnych rejonach województwa. 

W ujęciu przestrzennym gospodarkę regionu cechuje występowanie znacznych 
dysproporcji. Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych subregionów jest zróżnicowa-
ny: obok obszarów rozwiniętych gospodarczo znajdują się słabsze ekonomicznie, często 
uboższe. Taki stan wynika ze zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju społeczno-
gospodarczego i potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów Wielkopolski. Naj-
większa koncentracja aktywności gospodarczej występuje w stolicy województwa oraz na 
obszarach położonych na wschód i zachód od niej. Sprzyja temu lepsze skomunikowanie i 
przebieg korytarza paneuropejskiego. Niestety prowadzi to także do pewnej marginalizacji 
północnych i południowych obszarów regionu. 

To właśnie Poznań, czy właściwie cała aglomeracja poznańska jest najistotniejszym 
biegunem wzrostu, stanowiącym swoistą lokomotywę rozwoju gospodarczego regionu, do-
minującą w sferach produkcyjnej, usługowej, instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury. Na 
obszarze południowej i południowo-wschodniej części województwa rozwinięty jest przemysł 
spożywczy, włókienniczy i odzieżowy oraz elektromaszynowy. Najwyższa jest tu także pro-
dukcja i wydajność rolnictwa. Główne ośrodki gospodarcze w tej części regionu to Kalisz, 
Ostrów Wlkp. i Leszno. Wschodnia część województwa. z głównym ośrodkiem w Koninie, to 
przede wszystkim kompleks paliwowo-energetyczny (górnictwo węgla brunatnego, produkcja 
energii elektrycznej, hutnictwo aluminium). Północna część Wielkopolski, to tzw. „zielone 
płuca Wielkopolski”, wyróżniające się walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, dysponują-
ca silnym ośrodkiem gospodarczym w Pile. 

 

Siłę gospodarki województwa wielkopolskiego potwierdzają oszacowane przez 
GUS wskaźniki makroekonomiczne. Dystans w poziomie rozwoju województwa wielkopol-
skiego względem Unii Europejskiej pozostaje duży, ale ulega systematycznemu zmniejsza-
niu. Podstawowym wskaźnikiem obrazującym stan gospodarki Wielkopolski jest produkt kra-
jowy brutto. W 2008 roku32 w regionie wytworzono PKB o wartości 118,4 mld zł, co stanowiło 
9,3% wartości wskaźnika dla całego kraju. Blisko 1/3 regionalnego PKB została wytworzona 
w mieście Poznaniu, który stanowi klasyczny biegun wzrostu województwa wielkopolskiego. 
Analizując wartość wskaźnika PKB per capita w PPS, w ostatnich latach w Wielkopolsce za-
obserwować można zdecydowany wzrost z poziomu 51% średniej UE-27 w 2004 roku do 
59% w 2008 roku33, co sytuuje region na 4. miejscu pod względem dynamiki wzrostu za wo-
jewództwami: mazowieckim, dolnośląskim i opolskim. Według szacunków Biura Inwestycji i 
Cykli Ekonomicznych (BIEC) w roku 2010 wskaźnik PKB per capita w PPS osiągnął w Wiel-
kopolsce wartość 63% średniej unijnej dla 27 krajów członkowskich34. 

 

                                                 
32 Brak danych dotyczących roku 2009. 
33 Na podstawie “Sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w 2010 roku”, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, 

Warszawa 2011. 
34 Na podstawie “Raportu Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony”, MRR, Warszawa 2011. 
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Tab. 61.  Produkt krajowy brutto wg podregionów 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polska 808 578 843 156 924 538 983 302 1 060 031 1 176 737 1 275 432

Wielkopolska 73 545 77 600 87 448 92 813 98 806 109 131 118 471

pilski 7 052 7 303 8 267 8 735 8 911 10 002 10 615

poznański 11 585 12 814 14 518 15 248 17 230 19 195 21 430

kaliski 10 608 11 157 12 715 13 551 14 468 15 736 17 336

leszczyński 9 164 9 801 11 168 11 562 12 647 13 855 15 189

koniński 10 928 11 658 12 619 13 349 13 777 15 134 16 392

Produkt kra-
jowy brutto w 
mln zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 24 209 24 866 28 161 30 369 31 773 35 208 37 509

Polska 21 149 22 075 24 215 25 767 27 799 30 873 33 462

Wielkopolska 21 937 23 120 26 011 27 553 29 279 32 266 34 934

pilski 17 420 18 014 20 373 21 504 21 931 24 598 26 044

poznański 22 279 24 399 27 321 28 308 31 522 34 624 37 998

kaliski 15 929 16 756 19 094 20 347 21 703 23 599 25 975

leszczyński 17 135 18 301 20 807 21 490 23 454 25 635 28 019

koniński 16 853 17 971 19 440 20 547 21 218 23 288 25 189

Produkt kra-
jowy brutto 
na 1 miesz-
kańca w zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 41 842 43 190 49 146 53 279 56 081 62 422 67 045

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Ryc. 33.  PKB według podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2008r.” (GUS) 

 

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wyniosła 34,9 tys. zł, 
co stanowiło 104,4% średniej krajowej wartości PKB i lokowało Wielkopolskę w grupie woje-
wództw o najwyższym poziomie tego wskaźnika (4. miejsce w kraju za mazowieckim, dolno-
śląskim i śląskim). Jeszcze w 2002 roku analogiczny wskaźnik wynosił 103,7%. 
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Korzystna jest kondycja wielkopolskiego eksportu, mierzona relacją wartości eks-
portu do PKB35. W 2008 roku wyniosła ona 47,7% przy średniej krajowej na poziomie 37,5%, 
co dało Wielkopolsce 5. miejsce za województwami: dolnośląskim (59,3%), pomorskim 
(53,0%), śląskim (52,7%) i lubuskim (47,8%). 

 
Ryc. 34.  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg województw w Polsce w 2008 roku 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

%

Podkarpackie

Lubelskie

Podlaskie

Warmińsko-mazurskie

Świętokrzyskie

Opolskie

Lubuskie

Małopolskie

Kujawsko-pomorskie

Zachodniopomorskie

Łódzkie

Pomorskie

Wielkopolskie

Śląskie

Dolnośląskie

Mazowieckie

Województwa 
Polska=100%

2008

2002

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Należy podkreślić, że na tak korzystną wielkość wskaźnika produktu krajowego 
brutto mierzonego średnią wartością PKB na 1 mieszkańca dla całego województwa wpływa 
przede wszystkim wartość wskaźnika dla podregionu miasto Poznań, będąc efektem działal-
ności gospodarczej w obrębie samej aglomeracji poznańskiej. W latach 2002-2008 podre-
giony: miasto Poznań i poznański, jako jedyne wśród podregionów w województwie, charak-
teryzowały się wyższym wskaźnikiem PKB na 1 mieszkańca od średniej dla regionu, a także 
dla kraju. W 2008 roku stolica Wielkopolski z wartością PKB na 1 mieszkańca na poziomie 
67,0 tys. zł zajmowała 2. miejsce w kraju wśród wszystkich jednostek statystycznych pozio-
mu NUTS 3, ponad dwukrotnie przewyższając wartość średniej krajowej (33,5 tys. zł). Nie-
pokojące jest tu zjawisko „odstawania” pozostałych wielkopolskich podregionów, w których 
wartość PKB w 2008 roku mieściła się w przedziale od 25,2 tys. zł/mieszkańca w podregio-
nie konińskim do 28,0 tys. zł/mieszkańca w podregionie leszczyńskim, czyli od 75,3% do 
83,7% średniej krajowej. Sytuacja w tym zakresie z roku na rok ulega pogorszeniu. Te dane 
potwierdzają wysoki stopień zróżnicowania wewnątrzregionalnego gospodarki Wielkopolski 
oraz „siłę” rozwojową bieguna wzrostu, jakim jest aglomeracja poznańska. 

                                                 
35 Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010. 
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Ryc. 35.  PKB na 1 mieszkańca według podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 36.  Produkt krajowy brutto według podregionów w 2008 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Istotne dla określenia potencjału województwa wielkopolskiego jest również analiza 
dynamiki przyrostu PKB na 1 mieszkańca. Pod tym względem w 2008 roku Wielkopolska 
znalazła się dopiero na 9. miejscu wśród województw: wskaźnik ten wzrósł o 8,3% w stosun-
ku do roku poprzedniego, przy średnim wzroście w kraju wynoszącym 8,4% (największy 
przyrost PKB na 1 mieszkańca wystąpił w województwie świętokrzyskim – o 12,7%). W ca-
łym okresie 1999-2008, największe tempo rocznych wzrostów PKB w Wielkopolsce wystąpiło 
w roku 2000 (14,3% wzrostu w porównaniu z rokiem 1999) oraz w roku 2004 (12,5% wzrost 
w porównaniu w rokiem poprzednim), zaś najmniejsze w 2002 roku (1,5% wzrostu). Co istot-
ne analiza dynamiki PKB na 1 mieszkańca w okresie 2006-2008 wskazuje, iż Wielkopolska 
była regionem w niskim stopniu podatnym na kryzys gospodarczy na świecie – ani w całym 
województwie, ani w żadnym z podregionów nie nastąpił spadek wartości wskaźnika. 

 
Ryc. 37.  Tempo zmian PKB na 1 mieszkańca wg podregionów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Tempo zmian PKB na 1 mieszkańca na poziomie podregionów cechowało się w 
ostatnich latach znacznym zróżnicowaniem. Poza rokiem 2002, w którym w podregionach 
pilskim i kaliskim nastąpił minimalny spadek PKB w stosunku do roku 2001, corocznie we 
wszystkich podregionach obserwuje się dodatnie wartości wskaźnika zmian PKB. W okresie 
1999-2008 największe wzrosty PKB na 1 mieszkańca w stosunku do roku poprzedniego wy-
stąpiły aż trzykrotnie w mieście Poznaniu (w latach: 2000, 2002 i 2005), dwukrotnie w podre-
gionie poznańskim (2003 i 2006) i kaliskim (2004 i 2008) oraz po jednym razie w podregionie 
konińskim (2001) i pilskim (2007). W całym omawianym okresie największy wzrost PKB na 
mieszkańca wystąpił w podregionie miasto Poznań, osiągając wielkość 105,8% (wartość z 
roku 2008 w stosunku do wartości z 1999), przy średnim wzroście na poziomie województwa 
– 92,7% i kraju – 92,3%. W najwolniej rozwijającym się podregionie pilskim wartość analo-
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gicznego wskaźnika wyniosła 70,4%. Świadczy to o pogłębiających się dysproporcjach w 
rozwoju gospodarczym poszczególnych obszarów Wielkopolski oraz systematycznie wzra-
stającej roli aglomeracji poznańskiej i terenów z nią sąsiadujących jako bieguna wzrostu. 

 

Istotnym wskaźnikiem makroekonomicznym oceny rozwoju regionu Wielkopolski 
jest wartość dodana brutto. W 2008 roku wydajność pracy, mierzona stosunkiem wartości 
dodanej brutto do liczby pracujących wyniosła w Wielkopolsce 75,6 tys. zł, a więc była o po-
nad 3 tys. zł mniejsza od średniej krajowej (78,8 tys. zł). Uwzględniając podział na podregio-
ny, zaobserwować można dysproporcje podobne jak w przypadku PKB per capita. Tylko dwa 
podregiony: miasto Poznań (102,4 tys. zł/os.) i podregion poznański (81,4 tys. zł/os.) osią-
gnęły wartość przewyższającą średnią krajową, zaś w pozostałych 4 podregionach odnoto-
wano wartości o wiele niższe od średniej dla Polski. W dalszym ciągu najmniejszą produk-
tywnością charakteryzują się gospodarki podregionów kaliskiego, leszczyńskiego i koniń-
skiego, gdzie wartości dodane brutto na 1 pracującego są najniższe (poniżej 64 tys. zł/os.). 

Ogólnie w roku 2008 w Wielkopolsce wytworzono wartość dodaną w wysokości 
103,7 mld zł, co stanowiło 9,3% wartości dodanej dla Polski (1 116,5 mld zł). 

Ważną informacją z punktu widzenia oceny kierunków rozwoju gospodarczego 
Wielkopolski jest rozkład wartości dodanej brutto pomiędzy poszczególne sektory gospodar-
ki. Struktura działowa gospodarki regionu jest bardziej tradycyjna niż w większości państw 
Unii Europejskiej ze względu na znaczący udział rolnictwa (relatywnie wyższy niż w pozosta-
łych częściach Polski) i niedorozwój w zakresie usług. 

 
Tab. 62.  Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności w mln zł 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 715 072 744 357 821 665 866 329 931 179 1 029 442 1 116 476

Rolnictwo, ło-
wiectwo, leśnic-
two i rybactwo 

32 279 
(4,5%) 

32 285
(4,3%)

41 426
(5,0%)

38 647
(4,5%)

39 590
(4,3%)

44 064 
(4,3%) 

41 215
(3,7%)

Przemysł 159 275 
(22,3%) 

172 989
(23,2%)

205 318
(25,0%)

207 376
(23,9%)

225 641
(24,2%)

250 395 
(24,3%) 

267 205
(23,9%)

Budownictwo 42 728 
(6,0%) 

40 967
(5,5%)

43 628
(5,3%)

48 593
(5,6%)

55 337
(5,9%)

67 089 
(6,5%) 

78 590
(7,0%)

Usługi 

Polska 

480 791 
(67,2%) 

498 117
(66,9%)

531 292
(64,7%)

571 713
(66,0%)

610 611
(65,6%)

667 894 
(64,9%) 

729 466
(65,3%)

Ogółem 65 040 68 507 77 718 81 772 86 795 95 470 103 706

Rolnictwo, ło-
wiectwo, leśnic-
two i rybactwo 

4 863 
(7,5%) 

4 947
(7,2%)

6 891
(8,9%)

6 371
(7,8%)

6 152
(7,1%)

6 190 
(6,5%) 

5 316
(5,1%)

Przemysł 15 891 
(24,4%) 

17 944
(26,2%)

20 672
(26,6%)

21 598
(26,4%)

23 668
(27,3%)

25 896 
(27,1%) 

27 955
(27,0%)

Budownictwo 4 183 
(6,4%) 

4 204
(6,1%)

4 479
(5,8%)

5 052
(6,2%)

5 809
(6,7%)

6 751 
(7,1%) 

8 382
(8,1%)

Usługi 

Wielkopolska 

40 104 
(61,7%) 

41 411
(60,4%)

45 676
(58,8%)

48 752
(59,6%)

51 166
(59,0%)

56 633 
(59,3%) 

62 053
(59,8%)

Polska 52 442 54 741 63 561 66 541 70 696 75 550 78 778Wartość doda-
na brutto na 1 
pracującego w 
zł (ceny bieżą-
ce)  

Wielkopolska 50 656 52 933 62 751 65 122 68 308 72 334 75 559

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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W układzie poszczególnych rodzajów działalności w 2008 największa wartość do-
dana brutto w Wielkopolsce wytworzona została roku przez sektor usług, stanowiąc łącznie 
59,8% całości wartości dodanej brutto wytworzonej w regionie (26,8% w sekcjach handel i 
naprawy, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność; 16,1% w sek-
cjach pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm, zaś w pozostałej działalności 
usługowej 16,9%). Był to więc zdecydowanie niższy udział niż w kraju, gdzie podobny 
wskaźnik osiągnął poziom 65,3%. Sektor przemysłu wytworzył ogółem 27,0% całości warto-
ści dodanej brutto w województwie (24,1% pochodziło z przetwórstwa przemysłowego, a 
2,9% z pozostałych sekcji), zaś na poziomie kraju porównywalna wartość wynosiła 23,9%. 
Najmniejszą wartość dodaną w skali województwa przyniosły sektory: rolnictwo, łowiectwo, 
leśnictwo i rybactwo (5,1%) oraz budownictwo (8,1%). W tych rodzajach działalności wytwo-
rzona wartość dodana brutto w Wielkopolsce osiągnęła zdecydowanie wyższy udział niż mia-
ło to miejsce na poziomie kraju, gdzie odpowiednie wskaźniki wyniosły odpowiednio 3,7% i 
7,0%. Analizując ostatnie kilkanaście lat pod względem struktury wartości dodanej brutto, 
zaobserwować można spadek udziału usług oraz rolnictwa, a wzrost udziału budownictwa i 
przemysłu. 

 
Ryc. 38.  Struktura wartości dodanej brutto w Wielkopolsce wg rodzajów działalności w 2008 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W układzie podregionów w 2008 roku największa wartość dodana brutto w warto-
ściach bezwzględnych wytworzona została w podregionach miasto Poznań (32,8 mld zł) i 
poznańskim (18,8 mld mln zł), zaś najmniejsza na północy Wielkopolski w podregionie pil-
skim (9,3 mld zł). Struktura wytworzonej wartości dodanej brutto dla poszczególnych podre-
gionów była dość zróżnicowana. Największy jej udział w sektorze rolniczym wystąpił w pod-
regionie pilskim i wyniósł 10,2% (najmniejszy w mieście Poznaniu – 0,1%), w sektorze prze-



163 

mysłowym w podregionie poznańskim – 33,5% (najmniejszy w Poznaniu – 21,3%), natomiast 
w udziale dochodu z usług zdecydowanie przodował podregion miasto Poznań z udziałem w 
wartości dodanej brutto na poziomie 70,9% (w wartościach bezwzględnych 23,3 mld zł). 

 
Tab. 63.  Wartość dodana brutto wg rodzajów działalności i podregionów w 2008 roku 

% wartości ogółem 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

Ogółem 
(mln zł) 

Rolnictwo, 
łowiectwo, le-
śnictwo i ry-

bactwo 
Przemysł Budownictwo Usługi 

Polska 1 116 476 3,7% 23,9% 7,0% 65,3% 

Wielkopolska 103 706 5,1% 27,0% 8,1% 59,8% 

pilski 9 292 10,2% 27,6% 7,3% 54,9% 

poznański 18 760 4,7% 33,5% 9,0% 52,9% 

kaliski 15 176 7,3% 30,1% 7,5% 55,2% 

leszczyński 13 296 8,0% 27,9% 9,3% 54,9% 

koniński 14 349 9,1% 26,8% 7,8% 56,3% 

Wartość do-
dana brutto 
w mln zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 32 834 0,1% 21,3% 7,7% 70,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Dominującą rolę w tworzeniu wartości dodanej według sektorów instytucjonalnych 
odgrywają w Wielkopolsce dwa kluczowe sektory: przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. 
Według podziału na sektory instytucjonalne blisko połowę wartości dodanej wytworzyły 
przedsiębiorstwa (51,4 mld zł), prawie 1/3 gospodarstwa domowe (33,9 mld zł), a około 16% 
instytucje rządowe i samorządowe (16,6 mld zł). Struktura wartości dodanej brutto wg sekto-
rów instytucjonalnych dla kraju jest zbliżona. W Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, 
obserwuje się stopniowy coroczny wzrost udziału wartości dodanej brutto pochodzącej z sek-
tora przedsiębiorstw, co jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym. Zdecydowany wzrost 
wartości dodanej pochodzącej z sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 roku 
stanowi m.in. pochodną licznych inwestycji, realizowanych z wykorzystaniem współfinanso-
wania ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. 

 
Tab. 64.  Wartość dodana brutto wg sektorów instytucjonalnych w mln zł 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 715 072 744 357 821 665 866 329 931 179 1 029 442 1 116 476 

Sektor przedsię-
biorstw 

312 310
(43,7%)

331 917
(44,6%)

382 041
(46,5%)

402 097
(46,4%)

440 819
(47,3%)

489 923 
(47,6%) 

535 607 
(48,0%) 

Sektor instytucji 
rządowych i sa-
morządowych 

115 135
(16,1%)

118 335
(15,9%)

122 572
(14,9%)

130 602
(15,1%)

136 572
(14,7%)

146 942 
(14,3%) 

162 364 
(14,5%) 

Sektor gospo-
darstw domowych 

Polska 

248 296
(34,7%)

252 833
(34,0%)

271 925
(33,1%)

284 479
(32,8%)

299 830
(32,2%)

325 654 
(31,6%) 

346 824 
(31,1%) 

Ogółem 65 040 68 507 77 718 81 772 86 795 95 470 103 706 

Sektor przedsię-
biorstw 

28 608
(44,0%)

30 532
(44,6%)

35 984
(46,3%)

38 341
(46,9%)

41 572
(47,9%)

46 215 
(48,4%) 

51 364 
(49,5%) 

Sektor instytucji 
rządowych i sa-
morządowych 

9 655
(14,8%)

10 008
(14,6%)

10 471
(13,5%)

11 101
(13,6%)

11 541
(13,3%)

12 421 
(13,0%) 

16 575 
(16,0%) 

Sektor gospo-
darstw domowych 

Wielkopolska 

24 030
(36,9%)

25 070
(36,6%)

28 019
(36,1%)

29 028
(35,5%)

30 133
(34,7%)

32 361 
(33,9%) 

33 949 
(32,7%) 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Jednym ze wskaźników charakteryzujących potencjał gospodarczy regionu jest stan 
budżetów poszczególnych jednostek publicznych (samorządów). Wielkość budżetów samo-
rządów terytorialnych określa pośrednio poziom życia mieszkańców. Samorządy, poprzez 
przeznaczanie części środków na inwestycje, wpływają na rozwój nie tylko lokalny, lecz w 
efekcie również regionalny. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego w woje-
wództwie w 2010 roku wyniosły 13,5 mld zł, czyli dokładnie tyle, ile w 2009 roku (12,2 mld zł 
w 2008 roku), a w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtowały się na poziomie 4,6 tys. zł, tj. o 
blisko 600 zł mniej od średniej dla kraju. Struktura dochodów w podziale na poszczególne 
szczeble podziału terytorialnego wyglądała następująco: 51,0% dochodów przypadało na 
budżety gmin, 41,1% na budżety powiatów i miast na prawach powiatów, zaś 7,9% na bu-
dżet województwa. O ile w przypadku powiatów można mówić o w miarę stałych źródłach 
dochodu budżetu, to dochody budżetów gmin są bardzo zróżnicowane. Obok gmin bardzo 
bogatych nie brak również biednych o dochodzie kilkakrotnie niższym. 

 
Tab. 65.  Dochody i wydatki budżetów samorządów 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 34 545,8 36 046,3 40 308,5 45 813,2 51 724,3 57 003,1 62 317,8 64 882,1 72 310,5Dochody budżetów gmin w 
mln zł Wielkopolska 3 416,4 3 571,4 4 016,4 4 633,1 5 120,0 5 587,6 6 294,3 6 400,0 6 891,7

Polska 34 950,7 36 595,3 40 941,8 45 837,5 53 179,6 56 074,1 62 892,7 70 002,6 79 740,6Wydatki budżetów gmin w 
mln zł Wielkopolska 3 505,8 3 622,0 4 052,5 4 591,6 5 227,6 5 563,6 6 323,4 6 892,0 7 613,3

Polska 1 372,4 1 424,3 1 591,1 1 807,5 2 040,6 2 246,9 2 452,8 2 547,4 2 833,7Dochody budżetów gmin na 1 
mieszkańca w zł Wielkopolska 1 356,0 1 413,9 1 584,3 1 820,5 2 004,0 2 177,8 2 439,8 2 464,9 2 639,6

Polska 1 388,5 1 445,9 1 616,2 1 808,5 2 098,0 2 210,3 2 475,5 2 748,5 3 125,0Wydatki budżetów gmin na 1 
mieszkańca w zł Wielkopolska 1 392,0 1 433,9 1 598,5 1 804,2 2 046,1 2 168,5 2 451,1 2 654,4 2 916,0

Polska 41 269,8 38 528,4 44 225,1 50 032,5 55 830,1 63 028,2 67 591,0 70 412,0 76 382,1Dochody budżetów powiatów 
i miast na prawach powiatu w 
mln zł Wielkopolska 3 081,5 2 917,6 3 294,9 3 739,5 4 012,9 4 734,9 5 036,3 5 194,6 5 547,6

Polska 43 890,7 39 646,3 44 581,4 50 382,1 56 830,5 61 946,8 69 287,3 77 356,9 82 780,5Wydatki budżetów powiatów i 
miast na prawach powiatu w 
mln zł Wielkopolska 3 292,3 3 106,2 3 297,2 3 749,4 4 269,2 4 655,9 5 048,5 5 666,4 6 327,8

Polska  1 079,4 1 008,7 1 158,3 1 311,1 1 464,1 1 653,6 1 772,4 1 844,8 1 999,5Dochody budżetów powiatów 
i miast na prawach powiatu 
na 1 mieszkańca w zł Wielkopolska 919,1 869,2 980,0 1 110,1 1 189,1 1 398,0 1 482,3 1 524,1 1 622,4

Polska 1 148,0 1 038,0 1 167,7 1 320,2 1 490,4 1 625,2 1 816,9 2 026,8 2 167,0Wydatki budżetów powiatów i 
miast na prawach powiatu na 
1 mieszkańca w zł Wielkopolska 982,0 925,4 980,7 1 110,1 1 265,1 1 374,7 1 485,9 1 662,5 1 850,5

Polska 4 218,3 4 565,7 6 970,3 7 066,2 9 485,8 11 348,9 12 660,2 19 548,3 14 104,0Dochody budżetów woje-
wództw w mln zł Wielkopolska 379,3 384,9 538,5 553,7 732,0 914,0 914,5 1 913,3 1 063,7

Polska 4 340,4 4 712,7 5 863,6 7 587,5 10 028,1 11 092,2 13 002,7 20 468,7 15 245,0Wydatki budżetów woje-
wództw w mln zł Wielkopolska 389,4 399,9 444,9 583,5 767,5 791,3 962,7 1 882,5 1 122,9

Polska 110,3 119,5 182,6 185,2 248,8 297,8 332,2 512,4 369,3Dochody budżetów woje-
wództw na 1 mieszkańca w zł Wielkopolska 113,2 114,7 160,2 164,4 216,9 270,2 269,7 562,2 311,6

Polska 113,5 123,4 153,6 198,8 263,0 291,0 341,1 536,5 399,2Wydatki budżetów woje-
wództw na 1 mieszkańca w zł Wielkopolska 116,1 119,1 132,3 173,2 227,4 234,0 283,9 553,2 328,9

Polska -404,9 -549,0 -633,3 -24,3 -1 455,3 929,0 -574,9 -5 120,5 -7 430,1
Wynik budżetu gmin w mln zł  

Wielkopolska -89,4 -50,6 -36,1 41,5 -107,6 24,0 -29,1 -492,0 -721,6

Polska -2 620,8 -1 118,0 -356,3 -349,6 -1 000,4 1 081,4 -1 696,2 -6 944,9 -6 398,4Wynik budżetu powiatów i 
miast na prawach powiatu w 
mln zł  Wielkopolska -210,8 -188,6 -2,3 -9,9 -256,3 79,0 -12,1 -471,8 -780,2

Polska -122,1 -147,0 1 106,7 -521,3 -542,3 256,7 -342,5 -920,4 -1 141,0Wynik budżetu województw 
w mln zł  Wielkopolska -10,0 -15,0 93,6 -29,8 -35,5 122,7 -48,2 30,8 -59,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Dochody jednostek samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Wielkopol-
sce są generalnie niższe niż średnio w kraju, choć z roku na rok wykazują zdecydowany 
wzrost. W 2010 roku dochody samorządów gmin osiągnęły wielkość 2 639,6 zł/mieszkańca 
przy wartości dla kraju 2 833,7 zł/mieszkańca. Dochody budżetów powiatów Wielkopolski 
(wraz z miastami na prawach powiatu) wyniosły 1 622,4 zł/mieszkańca, podczas gdy dochód 
powiatów w skali Polski był o ponad 370 zł wyższy. Jako ciekawostkę należy tu podać fakt, iż 
największą wartość bezwzględną dochodów budżetu ze wszystkich powiatów w kraju, wyłą-
czając miasta na prawach powiatu, w 2010 roku odnotował powiat poznański (181,0 mln zł). 
W przypadku samorządu wojewódzkiego dochody budżetu osiągnęły wartość 311,6 
zł/mieszkańca (zdecydowany spadek w porównaniu z rokiem 2009), podczas gdy średnia dla 
pozostałych województw wynosiła 369,3 zł/mieszkańca. Bezpośrednią pochodną dobrej sy-
tuacji budżetów jednostek samorządu województwa jest wysoki poziom nakładów samorzą-
dów na cele rozwojowe, co wydaje się być kluczowym dla inicjowania realizacji inwestycji w 
regionie, w tym szczególnie tych opartych o innowacyjne rozwiązania. 

 

Konkluzje: 

• Wielkopolska wśród najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, 

• duży potencjał gospodarczy województwa, strefowo zróżnicowany, stwarzający 
możliwości rozwoju wielu dziedzin gospodarki, 

• istotna rola dla gospodarki zdywersyfikowanego układu transportowego, 

• Poznań/aglomeracja poznańska lokomotywą rozwoju społeczno-
gospodarczego Wielkopolski – wzrost jej znaczenia jako bieguna wzrostu, 

• znaczne, permanentnie pogłębiające się dysproporcje w poziomie rozwoju po-
szczególnych części regionu, 

• wyższa niż średnia krajowa wartość PKB na 1 mieszkańca, ze znacznym zróżni-
cowaniem wewnątrzregionalnym i zdecydowaną dominacją Poznania, 

• ponadprzeciętny udział rolnictwa i budownictwa w rozkładzie wartości dodanej 
brutto między sektory gospodarki oraz sektor przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych w rozkładzie między sektory instytucjonalne. 
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3.2. Przedsiębiorczość 
 

Stan przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim w latach 2002-2010 charak-
teryzują przede wszystkim procesy i zjawiska pozytywne. Należą do nich: duża w skali kraju i 
szybko rosnąca liczba przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), korzystna struktura rodzajowa 
firm, zdecydowana przewaga sektora prywatnego, długotrwałe tradycje wielu branż i przed-
siębiorstw, wysokie kwalifikacje pracowników, wysoka produktywność firm i znaczna dyna-
mika jej wzrostu, rozwijanie inicjatyw klastrowych, wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w 
przedsiębiorstwach (w tym znaczne zaangażowanie kapitału zagranicznego), obecność 
ważnych największych firm – znaczących w skali europejskiej (korporacje transnarodowe), 
stosunkowo duża dynamika eksportu, wzrost zaangażowania samorządów w rozwój przed-
siębiorczości, wsparcie funduszy unijnych. Występują również zjawiska negatywne dla 
przedsiębiorczości. Są to m.in.: mała liczebność firm wysokiej technologii (high-tech), mała 
liczba przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, niska innowacyjność i niskie nakłady na in-
nowacyjne rozwiązania, niewielkie wykorzystanie w regionie technologii wytworzonych przez 
miejscowe jednostki badawcze, niedostateczne wyposażenie kapitałowe znacznej części 
firm, słabe powiązania między przedsiębiorstwami, często wysokie koszty własne i niska ren-
towność (szczególnie wśród podmiotów publicznych), a także słaby rozwój wyspecjalizowa-
nych instytucji otoczenia biznesu. 

Aktywność gospodarczą Wielkopolski charakteryzują wyższe niż średnio w kraju 
wskaźniki. Ponad 9,6% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym 
rejestrze REGON przypadało w 2010 roku na województwo wielkopolskie. Łącznie region 
skupiał 375,5 tys. podmiotów, co sytuowało go na 3. miejscu wśród województw (z czego 
około 200 tys., tj. 53%, zaliczane było do tzw. przedsiębiorstw aktywnych). W całym okresie 
od roku 2002 do 2010 występował stały coroczny przyrost liczby przedsiębiorstw. Wyjątko-
wym momentem okazał się rok 2009, w którym w porównaniu z 2008 liczba przedsiębiorstw 
spadła o 0,5%, co było pokłosiem osłabienia gospodarczego w kraju i na świecie. W 2010 
roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba przedsiębiorstw w regionie wzrosła natomiast 
o 4,5%, zaś w przyrównując rok 2010 do 2002 nastąpiła poprawa o około 16,0%. 

Zdecydowana większość funkcjonujących przedsiębiorstw jest własnością prywatną 
(97,4%). Wśród nich na koniec 2010 roku aż 291,9 tys. podmiotów gospodarczych (tj. 77,8% 
ogółu podmiotów w województwie) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą. Ich liczba w ostatnich latach permanentnie rośnie w średnim tempie na poziomie 1% 
rocznie. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą podmiotów są spółki handlowe. We-
dług danych GUS w końcu 2010 roku w regionie zarejestrowanych było około 27,8 tys. takich 
jednostek, czyli o około 7,5% więcej niż w roku poprzednim i o 14% więcej niż w 2008 roku. 
W całkowitej liczbie wielkopolskich przedsiębiorstw w 2010 roku, spółki handlowe stanowiły 
7,4%, podczas gdy wskaźnik dla kraju wyniósł 7,8%. Tego typu podmioty najintensywniej 
rozwijały się w rejonie Poznania, gdzie w roku 2010 działało około 65,6% wszystkich spółek 
handlowych województwa (48,3% w Poznaniu i 17,3% w powiecie poznańskim). 
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Istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości odgrywają spółki prawa handlowego z 
udziałem kapitału zagranicznego. W 2010 roku było ich 5,8 tys. Ta grupa przedsiębiorstw 
cechuje się dużą dynamiką wzrostu (średnio 4-5% rocznie), co świadczy o wzrastającym 
znaczeniu kapitału zagranicznego w gospodarce regionu. 

 
Tab. 66.  Podmioty gospodarki narodowej 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 3 468 218 3 581 593 3 576 830 3 615 621 3 636 039 3 685 608 3 757 093 3 742 673 3 909 802

Wielkopolska 323 792 335 573 334 505 341 257 345 669 352 236 361 046 359 350 375 482

pilski 32 554 32 670 31 726 31 970 32 424 32 558 32 671 32 084 33 800

poznański 54 985 57 647 58 415 59 962 62 235 64 369 67 118 67 762 72 195

kaliski 54 835 56 375 55 086 55 116 55 629 55 955 57 229 57 439 60 348

leszczyński 49 042 50 881 50 618 51 323 52 415 53 393 54 588 53 323 54 672

koniński 48 563 50 712 50 604 52 220 53 342 54 517 56 190 53 794 56 375

Podmioty go-
spodarki naro-
dowej zareje-
strowane w re-
jestrze REGON 
w l. bezwzględ-
nych P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 83 813 87 288 88 056 90 666 89 624 91 444 93 250 94 948 98 092

Polska 907,5 937,8 937,0 947,6 953,7 967,0 985,2 980,6 1 023,5

Wielkopolska 965,0 998,7 994,0 1 011,9 1 023,1 1 040,0 1 062,6 1 054,3 1 098,1

pilski 803,5 805,5 781,6 786,6 797,9 799,6 799,8 784,1 824,6

poznański 1 051,9 1 090,8 1 091,3 1 104,5 1 130,4 1 149,2 1 179,1 1 171,8 1 228,5

kaliski 823,2 846,3 826,9 826,5 834,1 838,9 857,1 858,5 901,0

leszczyński 916,3 948,4 941,8 952,6 970,9 986,3 1 004,9 978,4 999,4

koniński 748,4 781,2 778,9 803,9 820,9 838,2 862,3 824,4 862,8

Podmioty go-
spodarki naro-
dowej zareje-
strowane w re-
jestrze REGON 
na 10.000 lud-
ności P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 1 452,3 1 520,4 1 542,7 1 596,6 1 586,4 1 630,2 1 673,4 1 713,2 1 778,2

Polska 2 714 118 2 795 860 2 763 380 2 776 459 2 765 348 2 787 650 2 845 321 2 815 617 2 942 965

Wielkopolska 260 273 269 243 265 844 270 150 271 223 275 217 282 408 279 841 291 948

pilski 26 859 26 867 25 771 25 785 25 870 25 859 25 731 25 587 27 083

poznański 45 274 47 419 47 801 48 910 50 308 51 839 54 156 54 692 58 275

kaliski 45 198 46 300 44 593 44 335 44 518 44 555 45 720 45 762 48 240

leszczyński 40 573 41 900 41 231 41 536 42 184 42 942 44 067 42 674 43 571

koniński 40 095 41 791 41 423 42 779 43 406 44 341 45 939 43 724 45 853

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność go-
spodarczą w l. 
bezwzględnych  

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 62 274 64 966 65 025 66 805 64 937 65 681 66 795 67 402 68 926

Polska 47 352 48 973 51 503 54 336 57 782 61 546 63 871 65 831 68 323

Wielkopolska 4 278 4 409 4 652 4 900 5 155 5 456 5 588 5 713 5 838

pilski 204 225 252 274 290 297 299 292 299

poznański 825 859 916 961 1 022 1 103 1 151 1 176 1 215

kaliski 352 369 388 392 408 416 421 438 453

leszczyński 417 423 457 491 528 563 579 602 615

koniński 383 387 412 432 461 474 473 486 495

Spółki handlo-
we z udziałem 
kapitału zagra-
nicznego 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 2 097 2 146 2 227 2 350 2 446 2 603 2 665 2 719 2 761

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych w Wielkopolsce jest 
zróżnicowane. Działalność gospodarcza skoncentrowana jest przede wszystkim w aglome-
racji poznańskiej i gminach ościennych oraz w ośrodkach subregionalnych. Obszary te sta-
nowią bieguny wzrostu, z których najbardziej znaczącym jest stolica województwa – Poznań. 
Biorąc pod uwagę podział Wielkopolski na podregiony NUTS 3, to w 2010 roku największa 
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowana była w podregionie miasto Poznań  
(98,1 tys. podmiotów – 26,1% ogólnej liczby podmiotów w regionie) oraz w podregionie po-
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znańskim (72,2 tys, jednostek – 19,2%). Najmniej podmiotów zarejestrowanych było w pod-
regionie pilskim (33,8 tys. jednostek – 9,0%). 

Biorąc pod uwagę wszystkie podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru 
REGON w województwie wielkopolskim do końca 2010 roku, około 8,3%, tj. 31,2 tys. pod-
miotów, prowadziło działalność gospodarczą w więcej niż 1. miejscu36. Dotyczyło to w szcze-
gólności działalności handlowej (29,5%) oraz rolniczej (19,3%). Wśród podmiotów mających 
więcej niż jedną lokalizację prowadzonej działalności, przeważały podmioty mające 2 jed-
nostki lokalne (88,5%), lecz były również i takie, które działalność gospodarczą w Wielkopol-
sce prowadziły w większej liczbie miejsc (249 podmiotów miało więcej niż 6 jednostek lokal-
nych). 

Aktywność gospodarcza mierzona liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 000 
mieszkańców wyróżnia Wielkopolskę na tle Polski. Średnio w 2010 roku zarejestrowanych 
było w rejestrze REGON ponad 1 098 podmiotów na 10 000 mieszkańców regionu. Wskaź-
nik ten dla kraju wyniósł 1 024 podmiotów. Wśród podregionów, podobnie jak w przypadku 
bezwzględnej liczby podmiotów gospodarczych, najwyższymi wskaźnikami charakteryzował 
się podregion miasto Poznań (1 778 podmiotów/10 000 mieszkańców) oraz podregion po-
znański (1 229 podmiotów). Tylko w tych podregionach było więcej podmiotów na 10 000 
mieszkańców niż średnio w województwie. Pozostałe podregiony NUTS 3 cechowały się ni-
ską wartością tego wskaźnika – zarówno poniżej średniej dla województwa jak i dla całego 
kraju. 

 
Ryc. 39.  Podmioty gospodarki narodowej na 10 000 mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

                                                 
36 Na podstawie “Informacji o stanie gospodarki w wielkopolsce w 2010 roku”, Departament Gospodarki UMWW, Poznań 

2011. 
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Wskaźnikiem świadczącym o stopniu aktywności gospodarczej mieszkańców re-
gionu jest udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej 
liczbie osób w wieku produkcyjnym37. W Wielkopolsce wskaźnik ten w 2010 roku wyniósł 
13,2%, i był wyższy niż w kraju (12,0%). Największy udział osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w grupie osób potencjalnie aktywnych zawodowo występował w 
podregionie miasto Poznań (19,0%) oraz podregionie poznańskim (15,1%). Pozostałe pod-
regiony miały wskaźniki poniżej średniej dla województwa – najniższą wartość odnotowano 
w podregionie pilskim – 10,2%, w którym od 2002 do 2009 roku wartości wskaźnika były co-
raz niższe (rok 2010 stanowi tu pozytywny wyjątek). We wszystkich pozostałych podregio-
nach w całym okresie następuje regularny, choć bardzo powolny, wzrost udziału osób pro-
wadzących działalność gospodarczą. Wyjątek stanowił rok 2009, w którym to nastąpił deli-
katny spadek wartości wskaźnika, co można tłumaczyć jako konsekwencję spowolnienia go-
spodarczego (oprócz podregionu miasto Poznań, w którym wskaźnik permanentnie rósł). 

 
Ryc. 40.  Udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie osób 

w wieku produkcyjnym 

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lata

Polska Wielkopolska pilski poznański kaliski leszczyński koniński m. Poznań

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Poziom aktywności gospodarczej w regionie charakteryzuje również liczba podmio-
tów nowo powstałych. W 2010 roku w województwie powstało 38,2 tys. nowych podmiotów, 
co stanowiło 9,5% wszystkich nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w kraju. 
Spośród wszystkich podmiotów nowo powstałych w województwie blisko 99% stanowiły firmy 
mikro. 

Najwięcej nowo rejestrowanych podmiotów wystąpiło w podregionach, w których i 
tak dotąd już funkcjonowało najwięcej przedsiębiorstw (również w przeliczeniu na 10 000 

                                                 
37 Za osoby w wieku produkcyjnym uważani są mężczyźni w wieku 18-65 lat oraz kobiety w wieku 18-60 lat. 
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mieszkańców). Liderem jest miasto Poznań, w którym powstaje co roku 5-9 tysięcy jednostek 
(z roku na rok przyrost jest coraz większy), zaś outsiderem podregion pilski z wartością po-
nad dwukrotnie niższą. W 2010 roku w podregionie miasto Poznań w przeliczeniu na 10 000 
mieszkańców powstało 157 firm, natomiast w podregionach z najmniejszą aktywnością go-
spodarczą – kaliskim pilskim i konińskim – tylko po 94-98 jednostek. Prawie połowa nowo 
tworzonych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego rejestrowana jest w mieście Po-
znaniu, a 1/5 w podregionie poznańskim. W pozostałych podregionach liczba rejestrowanych 
spółek z udziałem kapitału zagranicznego jest minimalna. 

 
Tab. 67.  Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 253 519 233 520 261 507 297 302 295 033 317 954 349 656 402 005

Wielkopolska 22 951 21 364 25 170 29 398 29 249 31 598 33 380 38 182

pilski 2 296 2 235 2 802 3 336 2 982 3 533 3 379 4 023

poznański 3 543 3 373 4 021 5 278 5 315 5 630 6 087 7 117

kaliski 4 254 4 035 4 738 5 065 5 239 5 361 5 776 6 591

leszczyński 3 501 3 224 3 615 4 331 4 285 4 696 5 020 5 635

koniński 3 837 3 296 3 833 4 665 4 731 5 091 5 197 6 154

Nowo zareje-
strowane 
podmioty go-
spodarki naro-
dowej w l. 
bezwzględ-
nych P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 5 520 5 201 6 161 6 723 6 697 7 287 7 921 8 662

Polska 66,4 61,2 68,5 78,0 77,4 83,4 91,6 105,2

Wielkopolska 68,3 63,5 74,6 87,0 86,4 93,0 97,9 111,7

pilski 56,6 55,1 68,9 82,1 73,2 86,5 82,6 98,2

poznański 67,0 63,0 74,1 95,9 94,9 98,9 105,3 121,1

kaliski 63,9 60,6 71,0 75,9 78,5 80,3 86,3 98,4

leszczyński 65,3 60,0 67,1 80,2 79,2 86,4 92,1 103,0

koniński 59,1 50,7 59,0 71,8 72,7 78,1 79,6 94,2

Nowo zareje-
strowane 
podmioty go-
spodarki naro-
dowej na 
10.000 ludno-
ści P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 96,1 91,1 108,5 119,0 119,4 130,8 142,9 157,0

Polska 204 673 187 391 219 117 250 144 250 676 273 240 307 778 349 578

Wielkopolska 18 808 17 639 21 479 24 672 25 253 27 219 29 498 32 985

pilski 2 014 1 917 2 436 2 807 2 647 3 001 3 158 3 663

poznański 2 926 2 823 3 491 4 300 4 598 4 813 5 414 6 174

kaliski 3 550 3 377 4 214 4 496 4 721 4 887 5 248 5 541

leszczyński 2 801 2 632 3 036 3 693 3 812 4 160 4 611 5 055

koniński 3 185 2 825 3 373 4 016 4 276 4 632 4 805 5 938

Osoby fizycz-
ne zakładające 
działalność 
gospodarczą 
w l. bez-
względnych 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 4 332 4 065 4 929 5 360 5 199 5 726 6 262 6 614

Polska 2 084 3 108 3 323 3 794 3 997 3 346 2 563 3 019

Wielkopolska 179 288 265 305 331 266 204 206

pilski 14 20 20 19 16 8 6 10

poznański 29 53 46 63 61 50 34 41

kaliski 14 21 16 17 19 21 20 22

leszczyński 13 29 31 38 28 26 20 18

koniński 10 23 18 26 18 18 11 17

Nowo zareje-
strowane spół-
ki handlowe z 
udziałem kapi-
tału zagra-
nicznego 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 99 142 134 142 189 143 113 98

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Charakterystyczną cechą rozwoju wielkopolskiej przedsiębiorczości jest podejmo-
wanie przez wiele podmiotów gospodarczych, powiązanych ideą geograficznej koncentracji, 
przedsiębiorstw konkurujących w powiązanych branżach lub sektorach gospodarki, współ-
pracy w ramach tzw. klastrów. Takie powiązanie gospodarcze przedsiębiorstw umożliwia po-
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prawę ich pozycji konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanej infrastruktury, wy-
kwalifikowanych pracowników i specjalistycznej wiedzy. Według stanu na 2010 rok, w Wiel-
kopolsce wykrystalizowanych było 14 klastrów38, związanych bezpośrednio z sektorem 
przemysłowym (Ostrowski Klaster Automatyki w Ostrowie Wlkp., Stowarzyszenie Klaster Ko-
tlarski w Pleszewie, Wielkopolski Klaster Lotniczy w Kaliszu, Wielkopolski Klaster Motoryza-
cyjny w Złotnikach, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji ELTRO-
TECH w Poznaniu), usługowym (Wielkopolski Klaster Poligraficzno-Ekonomiczny EKON-
FLEX w Poznaniu, Stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie, Wielkopol-
ski Klaster Teleinformatyczny Poznań, Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technologii 
Budownictwa TECH-BUD-WIB w Poznaniu), rolniczym (Bio Region Wielkopolska w Złotni-
kach, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski DOLINA NOTECI w Pile, Wielkopol-
ski Klaster Energii Odnawialnej w Poznaniu) i spożywczym (FINET przy Regionalnej Wielko-
polskiej Izbie Rolno-Przemysłowej w Poznaniu, Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski 
Stowarzyszenie w Kaliszu). Wielkopolska uważana jest powszechnie za jednego z liderów 
wdrażania w życie inicjatyw klastrowych – w 2009 roku pod względem liczby istniejących ini-
cjatyw klastrowych województwo z udziałem na polskim rynku 12,8% zajmowało 2. miejsce 
w kraju za Śląskiem39. Za czynniki wspierające rozwój klastrów w Wielkopolsce popularnie 
uznaje się m.in. zróżnicowany przemysł, wysokotowarowe rolnictwo, dobrze rozwinięte usłu-
gi oraz systematycznie rozbudowywaną, choć ciągle niewystarczającą infrastrukturę wraz z 
rynkiem instytucji otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi. 

Z roku na rok w regionie wzrasta liczba przedsiębiorstw powiązanych w grupy oraz 
przedsiębiorstw partnerskich, przy czym najwięcej w sekcjach handel i naprawa pojazdów 
samochodowych i przetwórstwo przemysłowe. Zacieśnianie stosunków następuje z reguły 
poprzez tworzenie przez większe firmy tzw. spółek córek, bądź też nawiązywanie ścisłych 
kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z wykupem części udziałów jednego przez drugie 
włącznie. 

 

Konkluzje: 

• znacząca w skali kraju liczba podmiotów gospodarczych (również w przelicze-
niu na 10 000 osób – ponadprzeciętna aktywność działalności gospodarczej), 

• duże zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarczej, 

• koncentracja aktywności gospodarczej w aglomeracji poznańskiej, 

• systematycznie podnoszenie znaczenia spółek handlowych, w tym spółek z 
udziałem kapitału zagranicznego, 

• wzrost roli klastrów w rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce, 

• coraz częstsze zjawisko zacieśniania współpracy między przedsiębiorstwami. 

                                                 
38 Na podstawie “Informacji o stanie gospodarki w wielkopolsce w 2010 roku”, Departament Gospodarki UMWW, Poznań 

2011. 
39 Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

miasta, obszary wiejskie, MRR, Warszawa 2010. 
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3.2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

Istotnym elementem charakteryzującym poziom rozwoju przedsiębiorczości jest 
stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wielkopolskę nieustannie od blisko 30 lat 
cechuje znaczna dynamika rozwoju MŚP, co wywiera zdecydowany wpływ na sytuację spo-
łeczno-gospodarczą regionu. Rozwój sektora bazuje w znacznej części na lokalnych zaso-
bach, umiejętności zarządzania działalnością gospodarczą, wysokiej kulturze organizacyjnej, 
w tym kulturze marketingowej, wsparciu ze strony samorządów dla rodzimej produkcji oraz 
wdrażaniu systemów jakości. Znaczna dynamika rozwoju sektora MSP to jednoznaczne po-
twierdzenie teorii o ponadprzeciętnej gospodarności mieszkańców Wielkopolski. 

Istotne znaczenie dla sektora MŚP ma wysoka wydajność pracy oraz ponadprze-
ciętna produktywność, która jest pochodną skłonności przedsiębiorców do realizacji inwesty-
cji prorozwojowych. Sektor MŚP charakteryzuje się dużą dynamiką i mobilnością gospodar-
czą, a także wysokim udziałem w międzynarodowej wymianie gospodarczej. Wśród nieko-
rzystnych cech wielkopolskich MŚP wyróżnić należy niewielką innowacyjność w przypadku 
znacznej części firm (często dużymi trudnościami we wprowadzaniu innowacji), dużą ener-
gochłonność technologii produkcyjnych, a w ujęciu finansowym wysokie zadłużenie i koszty 
własne, a także niską rentowność. Szczególnie ważna dla sektora jest również niewystarcza-
jąca oferta instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości (zwłaszcza tych, mających za 
zadanie pośredniczenie między światem nauki i biznesu), jak również przestrzenne zróżni-
cowanie tego rodzaju działalności. 

Udział sektora MŚP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych regionu w 2010 
roku zbliżony był do średniej krajowej i wynosił 99,88%. Ogółem w województwie zarejestro-
wanych było 375,0 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowiło 9,6% podmiotów 
sektora MŚP w Polsce (3. miejsce w kraju za województwem mazowieckim – 17,4% i ślą-
skim – 11,6%). Najliczniejsza była grupa podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, li-
cząca w 2010 roku 354,8 tys. MŚP (94,6% ogółu MŚP w Wielkopolsce). Podmiotów zatrud-
niających od 10 do 49 osób było 17,1 tys. (4,6%). W grupie przedsiębiorstw średnich (o za-
trudnieniu od 50 do 249 osób) zarejestrowanych było 3,1 tys. firm (0,8% ogółu MŚP w woje-
wództwie). W całym sektorze MŚP pracowało około 72% ogółu zatrudnionych w regionie, z 
czego około 40% w przedsiębiorstwach mikro, 13% w małych, a 19% w średnich. 

Rozmieszczenie terytorialne małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce jest 
nierównomierne. Najwięcej, bo ponad 1/4 wszystkich podmiotów sektora MŚP funkcjonują-
cych w województwie, zlokalizowana jest w mieście Poznaniu. Najmniej jest ich w podregio-
nie pilskim – 9,0%. Największe tempo przyrostu MŚP w ostatnich latach miało miejsce w 
podregionie poznańskim (dynamika – średnio 3,5% rocznie), zaś najmniejszy coroczny przy-
rost podmiotów wystąpił w podregionie pilskim (przyrost 0,5% rocznie) i kaliskim (1,2% rocz-
nie). W całym województwie w każdym roku przybywa średnio 1,9% nowych przedsiębiorstw 
sektora MŚP. 
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Tab. 68.  Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 3 462 775 3 576 536 3 571 958 3 610 929 3 631 364 3 680 893 3 752 293 3 737 789 3 904 958

Wielkopolska 323 316 335 126 334 053 340 828 345 233 351 790 360 590 358 881 375 013

pilski 32 515 32 632 31 692 31 939 32 390 32 525 32 640 32 052 33 767

poznański 54 925 57 590 58 357 59 906 62 173 64 304 67 040 67 679 72 115

kaliski 54 757 56 305 55 019 55 057 55 573 55 897 57 176 57 385 60 294

leszczyński 48 968 50 814 50 551 51 259 52 348 53 326 54 533 53 265 54 614

koniński 48 491 50 646 50 538 52 157 53 278 54 454 56 126 53 731 56 314

Liczba 
podmiotów 
sektora 
MŚP 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 83 660 87 139 87 896 90 510 89 471 91 284 93 075 94 769 97 909

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w 2010 roku w Wielkopolsce zarejestrowa-
nych było 1 100 podmiotów sektora MŚP. W kraju wskaźnik ten wyniósł 1 023 podmiotów. 
Wśród wielkopolskich podregionów wyróżniają się podregion miasto Poznań (1 767 
firm/10 000 ludności) i podregion poznański (1 247 firm). Wskaźnik nasycenia podmiotami 
MŚP przekracza tu średnią dla województwa. Pozostałe podregiony charakteryzują się ni-
skimi jego wartościami. 

W 2008 roku40 Wielkopolska cechowała się ponadprzeciętną liczbą aktywnych 
podmiotów sektora MŚP przypadających na 10 000 mieszkańców. Przy średniej krajowej 
wynoszącej 488 takich przedsiębiorstw na 10 000 ludności, w regionie wielkopolskim aktyw-
nych MŚP było 556 na 10 000 mieszkańców41, co stawiało region na 4. miejscu wśród woje-
wództw – za zachodniopomorskim (627), pomorskim (584) i mazowieckim (565). 

Małą i średnią przedsiębiorczość w regionie cechuje stosunkowo wysoki w skali 
kraju napływ kapitału zagranicznego oraz ponadprzeciętny udział w krajowym eksporcie. 
Spośród przedsiębiorstw w województwie zatrudniających powyżej 9 osób (50,8 tys. podmio-
tów) aż 1,9 tys. firm prowadziło działalność eksportową (3. miejsce w kraju)42. Najwięcej eks-
porterów występowało w grupie średnich (885 podmiotów – 46,0%) i małych przedsiębiorstw 
(825 podmiotów – 42,9%) natomiast wśród firm dużych było ich czterokrotnie mniej (214 
podmiotów – 11,1%), przy czym jeśli chodzi o zestawienie przychodów, sprzedaż eksporto-
wa w przychodach ogółem firmach dużych była o 5 p.p. wyższa niż w średnich (7% małe, 
16% średnie, 21% duże). Udział eksportu wielkopolskich firm przekracza 15% eksportu 
wszystkich podmiotów sektora w kraju, co daje regionowi 2. miejsce w kraju za Mazowszem. 
Główne rynki docelowe to Niemcy, Holandia, Francja i Belgia. Wielkopolskie firmy eksporto-
we dominowały w szczególności w sekcjach – przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy 
oraz transport, zaś wśród sztandarowych produktów będących podstawą eksportu woje-
wództwa wyróżnić można tzw. produkty średniej techniki: metalowe wyroby gotowe, wyroby 
z drewna i korka (w tym meble), wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, odzież, maszyny i 

                                                 
40 W momencie przygotowywania tekstu brak było danych dotyczących 2009 roku. 
41 Na podstawie opracowania „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009”, 

PARP, Warszawa 2010. 
42 Na podstawie opracowania “Raport o małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2008-2009”, PARP, 

Warszawa 2010. 
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urządzenia (w tym środki transportu – pojazdy samochodowe i akcesoria samochodowe) 
oraz artykuły spożywcze. 

Wielkopolski sektor MŚP wyróżnia również działalność związana z importem towa-
rów. W 2009 roku w regionie działało 2 007 firm importujących (3. miejsce w kraju), przy 
czym wyróżnić można było 928 podmiotów małych (46,2%), 850 średnich (42,4%) i 229 du-
żych (11,4%). W analizowanym roku wartość zakupów pochodzących z importu wyniosła 
41,3 mld zł, z czego 13,5% przypadało na małe przedsiębiorstwa, 24,0% na średnie i 62,5% 
na największe podmioty (25,9 mld zł). Import dotyczył w szczególności sekcji: handel i na-
prawy i przetwórstwo przemysłowe (jak w przypadku eksportu) oraz budownictwo. 

W 2009 roku wśród 15 178 małych i średnich eksporterów było 4 170 podmiotów 
(27,5%) z udziałem kapitału zagranicznego i 11 008 podmiotów bez udziału kapitału zagra-
nicznego (72,5%). Udział firm z kapitałem zagranicznym w grupie MŚP-eksporterów podniósł 
się z 25,7% w 2007 roku do 26,8% w 2008 roku i do 27,5% w 2009 roku. W grupie dużych 
eksporterów ten sam wskaźnik zwiększył się odpowiednio z 42,6% do 45,0% i do 45,4%. 

Istotną cechą MŚP jest ich duży udział w produkcji sprzedanej przemysłu, który w 
2006 roku wyniósł 42,4%, z czego 18,4% przypadało na przedsiębiorstwa małe, a 24,0% na 
średnie (wg PKD 2007). W porównaniu z latami poprzednimi obserwuje się stopniowy spa-
dek udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co wskazuje na wzrost znaczenia w 
produkcji przedsiębiorstw dużych, szczególnie powiązanych z kapitałem zagranicznym. 

 
Tab. 69.  Struktura branżowa MŚP zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2008 roku 

Przekrój 
terytorialny Sekcja PKD Sektor 

publiczny
Sektor 

prywatny 
Własność

zagraniczna
Nowo  

utworzone Zlikwidowane 

Górnictwo 0,02% 0,09% 0,21% 0,11% 0,03% 

Przetwórstwo 
przemysłowe 1,78% 11,05% 23,09% 8,96% 11,02% 

Wytwarzanie i za-
opatrywanie w 
energię elektrycz-
ną, gaz, wodę 

1,42% 0,10% 0,69% 0,31% 0,05% 

Budownictwo 0,64% 13,05% 6,11% 12,35% 13,43% 

Handel i naprawy 0,56% 31,47% 36,95% 32,78% 36,83% 

Hotele i restauracje 1,20% 2,60% 2,67% 3,94% 3,41% 

Transport, gospo-
darka magazynowa 
i łączność 

0,57% 6,72% 5,07% 5,26% 5,52% 

Pośrednictwo fi-
nansowe 0,36% 3,54% 5,77% 4,09% 5,07% 

Obsługa nierucho-
mości i firm 28,73% 15,87% 16,04% 16,13% 13,97% 

Administracja pu-
bliczna i obrona 
narodowa; ubez-
pieczenia społecz-
ne i zdrowotne 

10,00% 0,52% 0,02% 0,10% 0,05% 

Edukacja 40,95% 1,89% 0,63% 2,75% 1,97% 

Ochrona zdrowia i 
pomoc społeczna 5,93% 5,48% 1,04% 5,87% 2,94% 

Wielkopolska 

Pozostała działal-
ność usługowa 7,84% 7,61% 1,72% 7,35% 5,69% 

Źródło: „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009”, PARP, Warszawa 2010 
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W układzie własnościowym w Wielkopolsce dominują przedsiębiorstwa prywatne, 
które stanowią około 97% ogółu MŚP. Są to przede wszystkim firmy z sekcji: handel i na-
prawy – 31,5% oraz obsługa nieruchomości i firm – 15,9%, a także budownictwo (13,1%) i 
przetwórstwo przemysłowe (11,1%). W strukturze MŚP sektora publicznego wyróżniają się 
firmy z branż: edukacja – 41,0% i obsługa nieruchomości i firm – 28,7%. MŚP z przewagą 
kapitału zagranicznego to głównie podmioty sekcji: handel i naprawy – 37,0%, przetwórstwo 
przemysłowe – 23,1% oraz obsługa nieruchomości i firm – 16,0%. 

Wśród firm nowo utworzonych dominowały przede wszystkim MŚP reprezentujące 
sekcje: handel i naprawy – 32,8%, obsługa nieruchomości i firm – 16,1%, budownictwo – 
12,4%, przetwórstwo przemysłowe – 9,0%, a także pozostała działalność usługowa – 7,4%. 

Wśród przedsiębiorstw zlikwidowanych w 2008 roku najwięcej zanotowano firm 
handlowych – 37,9%, a także reprezentujących sekcje: obsługa nieruchomości i firm – 
13,5%, budownictwo (12,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,0%). Wśród sektorów, w 
których większy był udział MŚP zlikwidowanych niż nowo powstałych, były branże: przetwór-
stwo przemysłowe (-457), handel i naprawy (-401) oraz pośrednictwo finansowe (-224). Od-
wrotna sytuacja miała miejsce w: obsłudze nieruchomości i firm (+1 324), ochronie zdrowia i 
pomocy społecznej (+1 263), pozostałej działalności usługowej (+847), edukacji (+377) oraz 
hotelach i restauracjach (+326). 

 

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze uzależniony jest 
od sprawnego systemu instrumentów i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. W 
Wielkopolsce działa ponad 100 takich jednostek. Ich oferta jednak nie zawsze odpowiada 
zapotrzebowaniu. Wśród instytucji otoczenia biznesu (IOB) wyróżnić można zarówno pla-
cówki działające na zasadzie non profit, jak i komercyjne. Generalnie, wśród IOB w Wielko-
polsce wyróżnia się trzy grupy podmiotów: środowisko innowacyjne, organizacje gospodar-
cze oraz agencje, fundacje i stowarzyszenia rozwoju43.  

W pierwszej grupie wyróżnia się, odpowiadające za generowanie i transfer innowa-
cji, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, a także ośrodki innowacji i 
przedsiębiorczości (patrz cz. Badania i rozwój). 

Organizacje gospodarcze obejmują instytucje skupiające przedsiębiorców, a więc 
izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, organizacje samorządu zawodowego, związki pra-
codawców oraz towarzystwa gospodarcze – głównym ich zadaniem jest ochrona praw i re-
prezentowanie interesów zrzeszonych w nich podmiotów wobec administracji rządowej i sa-
morządowej oraz działalność szkoleniowa. Przykładami takich organizacji aktualnie funkcjo-
nujących w Wielkopolsce są: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wielkopolska 
Izba Rzemieślnicza z siedzibami w Poznaniu, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Ekspor-
terów i Kooperacji w Poznaniu, Konińska Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Lesznie, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu oraz Izba Gospodarcza Pół-
nocnej Wielkopolski w Pile. 

                                                 
43 Na podstawie opracowania: “Diagnoza stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim”, 

J.Dominiak, R.Perdał, Poznań 2009. 
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Trzecia grupa instytucji otoczenia biznesu to agencje, fundacje i stowarzyszenia 
(m.in. agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, regionalne i lokalne organizacje, towarzy-
stwa i kluby wspierania biznesu), które za zadanie mają wspomaganie rozwoju gospo-
darczego danego obszaru poprzez wsparcie przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie inwesto-
rów zewnętrznych. Najprężniej działającymi przedstawicielami tej grupy są m.in.: Wielkopol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu (z siedzibami również w Lesznie, Pile i 
Kaliszu), Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Agencja Rozwoju Wielkopolski 
Północnej w Pile, Polskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu. 

Większość instytucji otoczenia biznesu skupiona jest w Poznaniu, co w dużej mie-
rze ogranicza możliwości dotarcia do nich przedsiębiorcom z innych obszarów województwa 
i pogłębia przestrzenne dysproporcje w rozwoju przedsiębiorstw – drobnymi wyjątkami są tu 
miasta subregionalne oraz inne pojedyncze miasta jak Gniezno, Ostrów Wlkp, czy Śrem, w 
których ulokowane są nieliczne instytucje. Innym znaczącym problemem wspierania przed-
siębiorczości jest mała liczba instytucji wspierania przedsiębiorstw działających na zasadzie 
non profit, zakładanych przez samorządy lub organizacje pozarządowe, a także instytucji fi-
nansowych, zajmujących się funduszami pożyczkowymi, poręczeniowymi, gwarancyjnymi, 
kapitału początkowego czy wysokiego ryzyka. 

Specyficzną formą wsparcia przedsiębiorczości jest działalność samorządów lokal-
nych, które dla wykorzystania lokalnych potencjałów stworzyły podstrefy, zlokalizowanych w 
innych województwach specjalnych stref ekonomicznych oraz parki inwestycyjne. Na obsza-
rze takich stref i parków, obok inwestowania w infrastrukturę, stosowane są proinwestycyjne 
instrumenty polityki finansowej, jak np.: obniżenie stawek podatków lokalnych, wprowadzenie 
dla inwestorów 5-letniego całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz inne po-
dobne ulgi. Wiodącą rolę w podstrefach odgrywają następujące branże: AGD, ceramiczna, 
drzewna, farmaceutyczna, kosmetyczna, medyczna, metalowa i motoryzacyjna. Poza pod-
strefami SSE, które zostaną omówione w dalszej części, w Wielkopolsce funkcjonują m.in.: 
Konińska Strefa Inwestycyjna „Tania Energia”, Wielkopolskie Centrum Logistyczne niedaleko 
Konina, Grodziska Strefa Przemysłowa, Śremski Park Inwestycyjny, Centrum Logistyczno-
Inwestycyjne Poznań oraz Park Przemysłowy Luboń, które zachęcają inwestorów do lokali-
zowania działalności poprzez zwolnienia z podatku, dofinansowania do utworzonych miejsc 
pracy oraz obecność infrastruktury okołobiznesowej. 

 

Konkluzje: 

• istotne znaczenie sektora MŚP dla gospodarki Wielkopolski, 

• znaczna dynamika i mobilność gospodarcza MŚP, 

• zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia podmiotów sektora MŚP w regio-
nie, 

• wysoki w skali kraju napływ kapitału zagranicznego, 

• duża dynamika eksportu MŚP, 

• koncentracja wielkopolskich instytucji wspierających biznes w m. Poznaniu. 



177 

3.2.2. Największe przedsiębiorstwa w regionie 

 

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce każdego regionu wydaje się 
niepodważalna, jednak fundamentem dla dynamicznego rozwoju są przedsiębiorstwa naj-
większe, zatrudniające powyżej 250 pracowników, a często nawet powyżej 1 000 osób. Choć 
ilościowo stanowią one niewielki odsetek wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonują-
cych w województwie (0,12%), to przede wszystkim tworzą największą część produkcji 
sprzedanej (odnotowują największe przychody ze sprzedaży), generując przy tym znaczącą 
dla gospodarki podaż miejsc pracy (28% osób zatrudnionych w regionie). To największe 
przedsiębiorstwa są źródłem kluczowej część innowacji w regionie (najwyższy udział w 
sprzedaży produktów innowacyjnych), które w wielu przypadkach finansowane są kapitałem 
zagranicznym, zainwestowanym przez wielkie korporacje transnarodowe. 

W 2010 roku w Wielkopolsce funkcjonowało 469 dużych podmiotów gospodarczych 
(9,7% dużych przedsiębiorstw w kraju), przy czym zdecydowana ich część zlokalizowana by-
ła w stolicy regionu, korzystając ze skupionych w niej podstawowych czynników lokalizacji 
przedsiębiorstw: wysokich kwalifikacji zasobów pracy, dużego potencjału naukowo-
badawczego oraz względnie rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej i społecznej. W po-
równaniu do lat ubiegłych można zauważyć tendencję wzrostową liczby podmiotów (szcze-
gólnie od 2005 roku), co jest wypadkową wzrostu ogólnej liczby przedsiębiorstw w Poznaniu 
i podregionie poznańskim oraz rozwoju dotychczas funkcjonujących. W pozostałych czę-
ściach województwa obserwuje się w tym zakresie tendencję spadkową, bądź stagnację. 
Wśród podmiotów największych, zatrudniających co najmniej 1 000 osób, sytuacja jest iden-
tyczna – blisko 50% z 80 podmiotów występujących w 2010 roku w Wielkopolsce (9,9% licz-
by podmiotów w kraju), zlokalizowanych było w Poznaniu, przy czym z roku na rok obserwu-
je się stopniowy przyrost ich liczby. 

 
Tab. 70.  Największe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polska 5 443 5 057 4 872 4 692 4 675 4 715 4 800 4 884 4 844

Wielkopolska 476 447 452 429 436 446 456 469 469

pilski 39 38 34 31 34 33 31 32 33
poznański 60 57 58 56 62 65 78 83 80

kaliski 78 70 67 59 56 58 53 54 54
leszczyński 74 67 67 64 67 67 55 58 58

koniński 72 66 66 63 64 63 64 63 61

Podmioty gospo-
darki narodowej 
zarejestrowane w 
rejestrze REGON 
zatrudniające co 
najmniej 250 pra-
cowników P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 153 149 160 156 153 160 175 179 183
Polska 942 904 863 796 812 804 804 827 811

Wielkopolska 73 73 71 58 61 64 72 79 80

pilski 3 4 4 4 4 4 5 6 6
poznański 7 6 7 7 8 10 14 14 13

kaliski 8 8 8 4 3 3 4 6 7
leszczyński 4 3 2 2 3 3 3 7 7

koniński 15 15 12 10 10 10 8 9 10

Podmioty gospo-
darki narodowej 
zarejestrowane w 
rejestrze REGON 
zatrudniające co 
najmniej 1000 
pracowników P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 36 37 38 31 33 34 38 37 37

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wśród branż reprezentowanych w regionie przez największe przedsiębiorstwa wy-
różnić można przede wszystkim: przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, handel deta-
liczny i hurtowy, przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, meblarski, chemiczny i metalowy, 
piwowarski i rolno-spożywczy, paliwowy i energetyczny, poligraficzny, telekomunikacyjny. 
Szczególnie znane w całym kraju są produkowane przez największe firmy w Wielkopolsce 
samochody osobowe, autobusy i elementy motoryzacyjne (opony, akumulatory, klocki ha-
mulcowe, fotele samochodowe), meble, wyroby szklane i ceramiczne, sprzęt AGD, artykuły 
spożywcze, sprzęt oświetleniowy, czy baterie. 

Informacje o największych i najbardziej znanych przedsiębiorstwach rokrocznie po-
dawane są w Rankingu 500 największych firm w Polsce tygodnika „Polityka”. W 2010 roku w 
klasyfikacji tej znalazły się aż 43 podmioty (8,6% ogółu przedsiębiorstw z „listy 500”), mające 
swoją siedzibę w Wielkopolsce, przy czym w większości zlokalizowane w Poznaniu bądź je-
go okolicach. 

 
Tab. 71.  Ranking największych firm w Wielkopolsce w 2010 roku 

Pozycja 
w ran-
kingu  

Miejsce 
w 2007 

roku 
Nazwa Branża Lokalizacja 

siedziby 

Przychody 
ze sprzeda-
ży w mln 

zł44

Zatrudnienie

4 8 Jeronimo Martins Dystrybucja SA handel detaliczny Kostrzyn 20 217 31 364

19 21 GK Enea SA energetyka Poznań 8 088 10 265

20 22 Grupa Eurocash SA handel hurtowy i detaliczny Komorniki 7 791 6 529

21 17 Volkswagen Poznań Sp. z o.o. motoryzacyjna Poznań 7 774 6 135

34 x Imperial Tobacco Polska SA tytoniowa Tarnowo Pod-
górne 5 600 801

38 49 GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA farmaceutyczna Poznań 5 060 1 750

39 31 GK Kompania Piwowarska SA piwowarska Poznań 5 037 3 219

48 46 Philips Lighting Poland SA elektroenergetyczna Piła 3 995 5 825

60 61 Grupa Muszkieterów handel detaliczny Poznań 3 610 10 000

71 60 Selgros Sp. z o.o. handel detaliczny Poznań 3 158 3 863

102 117 Żabka Polska SA handel detaliczny Poznań 2 339 449

106 288 GK Arctic Paper SA papiernicza Poznań 2 288 1 600

131 134 Skoda Auto Polska SA motoryzacyjna Poznań 1 929 100

135 120 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA energetyka Konin 1 839 1 182

149 152 Farmutil HS SA spożywcza Śmiłowo 1 606 5 666

172 185 GK Amica Wronki SA AGD Wronki 1 361 1 700

173 198 Solaris Bus&Coach SA motoryzacyjna Bolechowo 1 357 1 966

174 131 Man Bus Sp. z o.o. motoryzacyjna Sady 1 347 2 542

185 196 Grupa Raben logistyczna Gądki 1 255 3 500

215 250 Bridgestone Poznań Sp. z o.o. oponiarska Poznań 1 023 1 293

261 279 Komputronik SA elektroniczny Poznań 819 610

266 x PHUP Gniezno Sp. z o.o. Hurtownia Sp.k. handel hurtowy Gniezno 787 210

278 319 Konimpex Sp. z o.o. chemiczna Konin 738 143

279 215 Grupa Mar-ol handel hurtowy Poznań 732 1 096

281 359 Exide Technologies SA części samochodowych Poznań 721 408

321 x Piotr i Paweł SA handel detaliczny Poznań 601 279

329 293 Quad Winkowski Sp. z o.o. poligraficzna Piła 594 1 556

336 170 Nivea Polska Sp. z o.o. kosmetyczna Poznań 587 256

339 369 Dalgety Agra Polska Sp. z o.o. rolno-spożywcza Poznań 569 136

                                                 
44 Przychody ze sprzedaży i zatrudnienie odnotowywane jest dla podmiotów, uwzgledniając również wartości osiągnięte poza 

centralami przez jednostki powiązane/oddziały w innych województwach 
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Pozycja 
w ran-
kingu  

Miejsce 
w 2007 

roku 
Nazwa Branża Lokalizacja 

siedziby 

Przychody 
ze sprzeda-
ży w mln 

zł44

Zatrudnienie

376 x Goldbeck Sp. z o.o. budowlana Komorniki 502 41

379 332 SKF Polska SA metalowa Poznań 4 999 718

387 425 Aesculap Chifa Sp. z o.o. farmaceutyczna Nowy Tomyśl 492 1 374

395 361 Rehau Sp. z o.o. materiałów budowlanych Baranowo 481 441

427 x Sun Garden Sp. z o.o. meblarska Malanów 421 1 289

459 487 Schattdecor Sp. z o.o. poligraficzna Tarnowo Pod-
górne 387 237

478 x Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. kosmetyczna Poznań 352 221

480 500 SM Gostyń mleczarska Gostyń 351 497

481 x GK Warta Glass Sp. z o.o. huta szkła Poznań 350 1 094

491 471 Kuehne + Nagel Sp. z o.o. logistyczna Gądki 342 1 315

493 x PPHU Petrol-Hawen Sp.j. paliwowa Piła 339 92

494 324 Trasko-Inwest Sp. z o.o. budowlana Ostrzeszów 337 443

496 x MPK w Poznaniu Sp. z o.o. transportowa Poznań 335 2 742

499 477 Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. spożywcza Swadzim 334 421

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Rankingu największych w Polsce firm w 2010 roku”, Tygodnik „Polityka” 

 

Wśród wyróżnionych wyżej firm produkcyjnych, funkcjonujących na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego nie brak takich, których podstawą egzystencji jest eksport – to wła-
śnie one stanowią bazę eksportową regionu. Wśród największych eksporterów Wielkopolski 
wyróżnić można w pierwszej kolejności następujące przedsiębiorstwa: Volkswagen Poznań 
Sp. z o.o. (7,6 mld zł przychodu z eksportu), Philips Lighting Poland S.A. (3,7 mld), GK 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (2,7 mld zł), Man Bus Sp. z o.o. (1,7 mld zł), Solaris 
Bus&Coach S.A. (0,9 mld zł), GK Amica Wronki S.A. (0,6 mld zł) i Konimpex Sp. z o.o. (0,4 
mld zł)45. Istotna w przypadku niniejszej listy jest kluczowa rola korporacji transnarodowych, 
które zajmują cztery czołowe miejsca. Lokalizacja na terenie Wielkopolski takich, a nie in-
nych, największych przedsiębiorstw przemysłowych, powoduje dominację w strukturze towa-
rowej eksportu regionu produktów przemysłu elektromaszynowego, produkujących sprzęt 
transportowy, zwłaszcza samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego. 

 

Konkluzje: 

• istotne znaczenie sektora dużych przedsiębiorstw dla wytworzonej produkcji 
sprzedanej oraz rynku pracy w regionie, 

• systematyczny przyrost liczby największych podmiotów od 2005 roku, 

• zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia największych podmiotów - domi-
nująca rola aglomeracji poznańskiej, 

• obecność na wielkopolskim rynku znaczących korporacji transnarodowych, 

• znaczący udział największych podmiotów w bazie eksportowej regionu. 

 

                                                 
45 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie. Raport Regionalny”, W. Ratajczak, Poznań 2011. 
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3.2.3. Inwestycje 

 

Jednym z czynników rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim jest 
skuteczne pozyskiwanie kapitału, zarówno rodzimego, jak i zagranicznego. Wielkopolska, 
dysponując bogatą ofertą obiektów i terenów inwestycyjnych, zaliczana jest do grona woje-
wództw o najwyższej atrakcyjności inwestowania w Polsce. Przesądzają o tym w szczegól-
ności takie czynniki, jak np.: dostępność komunikacyjna, obecność instytucji otoczenia biz-
nesu, duża chłonność rynku, ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu, zaawansowany 
stopień procesu transformacji. 

Poziom atrakcyjności inwestycyjnej określany jest syntetyczną miarą uwzględniają-
cą wskaźniki cząstkowe wybranych czynników wpływających na atrakcyjność regionu. W 
opracowaniu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z 2010 roku region Wielkopolski 
znalazł się na 5 miejscu wśród województw o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, za ślą-
skim, mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. W 2009 roku Wielkopolska zajmowała w 
tym rankingu 4. miejsce (m.in. przed małopolskim). Przy konstruowaniu wskaźnika synte-
tycznego wzięto pod uwagę następujące wskaźniki cząstkowe: dostępność transportową, 
koszty i zasoby pracy (ponadprzeciętna jakość zasobów pracy, wysoki poziom aktywności 
gospodarczej i społecznej), chłonność rynku zbytu, infrastrukturę społeczną i gospodarczą 
oraz aktywność województw wobec inwestorów. W przypadku Wielkopolski doceniono w 
szczególności: zasoby i koszty pracy, dostępność transportową (bliskość zachodniej granicy 
i rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną – w tym obecność autostrady A2) i aktywność 
wobec inwestorów (duża liczba ofert inwestycyjnych). 

Podobnej analizy dokonano wśród polskich podregionów (pod względem działalno-
ści przemysłowej, usługowej i działalności zaawansowanej technologicznie), ujmując dodat-
kowo takie wskaźniki jak poziom rozwoju gospodarczego oraz stopień ochrony i stan środo-
wiska przyrodniczego. Atrakcyjność inwestycyjną określano tu w pięciostopniowej skali: po-
ziom najwyższy, wysoki, przeciętny, niski i najniższy.  

Pod względem działalności przemysłowej określono atrakcyjność na poziomie naj-
wyższym w przypadku podregionu poznańskiego (łącznie z Poznaniem, 6. miejsce w rankin-
gu, 4. miejsce w roku 2009), na poziomie przeciętnym w przypadku podregionów: kaliskiego, 
konińskiego i leszczyńskiego, zaś na poziomie najniższym dla podregionu pilskiego (jedyna 
taka niska nota spośród podregionów zachodniej części Polski). W przypadku działalności 
usługowej do grupy podregionów o najwyższym poziomie atrakcyjności inwestycyjnej zali-
czono podregion poznański (łącznie z Poznaniem 5. miejsce), o wysokiej atrakcyjności – ka-
liski, o przeciętnej – leszczyński, o niskiej – koniński, zaś o najniższej – pilski. Atrakcyjność 
dla działalności zaawansowanej technologicznie zróżnicowana jest w Wielkopolsce bardzo 
podobnie jak w przypadku dwu poprzednich działalności. Największą atrakcyjnością cechuje 
się podregion poznański z Poznaniem (3. miejsce w kraju), do grupy podregionów o prze-
ciętnej atrakcyjności zaliczono podregion kaliski, zaś pozostałe trzy sklasyfikowano jako pod-
regiony o atrakcyjności niskiej. 

W każdym z trzech klasyfikacji atrakcyjności inwestycyjnej podregion miasto Po-
znań wyróżniało się nie tylko wśród podregionów w Wielkopolsce, ale i w całym kraju. Stało 
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się tak dzięki jego mocnym stronom, które zidentyfikowano w badaniach, takim jak m.in.: 
bardzo korzystna struktura gospodarki, wysoki poziom aktywności społecznej i gospodarczej, 
dobrze rozwinięty sektor otoczenia biznesu, duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicz-
nego, duża powierzchnia wolnych terenów w SSE, wysoka wydajność pracy, duże zasoby 
wykwalifikowanych pracowników i absolwentów oraz studentów, wysoka siła nabywczą go-
spodarstw domowych i przedsiębiorstw, dogodna dostępność komunikacyjna, obecność du-
żego węzła transportowego, bliskość zachodniej granicy, bardzo dobrze rozwinięta infra-
struktura kultury oraz wysokie nakłady na lokalną infrastrukturę społeczną. 

Potwierdzeniem szczególnego miejsca Poznania pod względem atrakcyjności in-
westycyjnej są również liczne pozytywne oceny wydawane przez najważniejsze agencje ra-
tingowe na całym świecie, klasyfikujące Poznań (obok Warszawy i Wrocławia) w czołówce 
miast w kraju. Stolica regionu uzyskała wysoką ocenę ratingową wydaną m.in. przez Moody-
's Investors Service, jedną z najwyższych wśród polskich miast (A3 z prognozą stabilną – 
2. miejsce w Polsce za Warszawą). Na taką pozycję miasta wpływają m.in.: wysoka jakość 
rynku pracy, korzystny klimat społeczny, obecność jednostek badawczo-rozwojowych, rela-
tywnie wysoka jakość infrastruktury technicznej, dostępność komunikacyjna i aktywność 
marketingowa. Mniej korzystnie wypadają oceny jakości infrastruktury otoczenia biznesu, 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymogów formalnych związanych z 
założeniem i dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Wśród miast zajmujących znaczące 
lokaty w rankingach dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej wysokie pozycje zajmują inne 
wielkopolskie miasta o znaczeniu subregionalnym: Gniezno, Leszno, Kalisz, Konin, 
Ostrów Wlkp. i Piła. 

 

Istotą działalności proinwestycyjnej w regionie jest oferta preferencji przygotowa-
nych dla przedsiębiorstw, dotycząca zarówno instrumentów ekonomicznych, jak i finanso-
wych. Szczególne zachęty dotyczą inwestorów wprowadzających nowoczesne technologie, 
generujących duże zatrudnienie i prowadzących działalność gospodarczą o proekologicznym 
charakterze. Mimo tego, że na terenie województwa nie utworzono żadnych Specjalnych 
Stref Ekonomicznych, funkcjonują tzw. podstrefy pięciu specjalnych stref ekonomicznych: 
Kamiennogórskiej SSE (Odolanów i Ostrów Wlkp.), Wałbrzyskiej SSE INVEST-PARK (Jaro-
cin, Kalisz, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Rawicz, Śrem i Września), Łódzkiej SSE (Koło, No-
we Skalmierzyce, Ostrzeszów, Słupca i Turek), Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (Buk, Chodzież, 
Krobia, Nowy Tomyśl, Poznań, Przemęt, Stęszew, Swarzędz i Wronki) oraz od niedawna 
Słupskiej SSE (Rogoźno), zajmując w 2010 roku obszar 513,1 ha (zagospodarowane w po-
łowie). W rejonie Poznania i okolicach powstały ponadto trzy parki technologiczne: Poznań-
ski Park Naukowo-Technologiczny, Nickel Technology Park Poznań oraz Luvena Park Tech-
nologiczny Luboń. Poza nimi w regionie znajdują się również m.in. parki inwestycyjne i 
przemysłowe oraz inkubatory przedsiębiorczości. 

 

Punktem wyjścia dla oceny wielkości nakładów inwestycyjnych w Wielkopolsce jest 
analiza aktualnego stanu środków trwałych w gospodarce narodowej. W 2009 roku wartość 
środków trwałych w gospodarce narodowej województwa wyniosła 214,4 mld zł, co stanowiło 
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9,0% wartości krajowej. Niespełna 2/3 wartości brutto środków trwałych umiejscowionych by-
ło w sektorze prywatnym, w tym 54,4% w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących 
przewyższała 9 osób. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Wielkopolski wartość brutto środków 
trwałych wyniosła 62,9 tys. zł, nieznacznie przewyższając średnią krajową. W całym okresie 
od 2002 do 2009 roku w regionie obserwowany był przyrost wartości brutto środków trwałych 
na 1 mieszkańca rzędu 7% rocznie. 

 
Tab. 72.  Środki trwałe w gospodarce narodowej 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej w mln zł 

Ogółem 1 605 823,6 1 675 322,3 1 747 888,7 1 826 906,7 1 913 333,2 2 061 215,1 2 227 406,1 2 376 908,4

Sektor publiczny 720 013,6 727 681,8 737 937,9 756 737,1 791 243,4 832 561,7 884 418,5 939 785,4

Sektor prywatny 

Polska 

885 810,0 947 640,4 1 009 950,8 1 070 169,6 1 122 089,8 1 228 653,4 1 228 653,4 1 342 987,6

Ogółem 132 869,7 142 672,3 153 880,9 162 854,1 171 813,6 184 208,0 200 267,7 214 411,3

Sektor publiczny 52 135,4 54 812,4 57 784,7 60 417,0 62 746,4 67 290,6 71 912,3 71 044,4

Sektor prywatny 

Wielkopolska 

80 734,3 87 859,9 96 096,2 102 437,1 109 067,3 116 917,3 128 355,4 143 366,9

Polska 42 016,9 43 867,4 45 787,6 47 878,6 50 185,2 54 077,9 58 407,1 62 276,0Wartość brutto środków 
trwałych w gospodarce 
narodowej na 1 miesz-
kańca w zł Wielkopolska 39 600,2 42 462,9 45 726,0 48 290,0 50 855,0 54 388,7 58 943,6 62 908,9

Polska 899 429,5 933 388,2 979 284,5 1 014 378,6 1 055 019,7 1 143 537,6 1 232 331,9 1 310 583,5

Wielkopolska 70 291,7 77 298,6 83 986,4 87 940,4 93 624,3 100 579,5 109 116,5 116 585,9

pilski 5 326,9 5 637,3 6 193,1 6 535,1 7 185,8 7 708,3 8 447,8 8 661,5
poznański 9 268,4 10 625,6 11 764,6 14 634,4 15 144,0 16 393,9 19 445,5 21 569,9

kaliski 9 230,6 9 858,8 10 490,3 10 294,4 10 720,4 11 270,4 12 106,2 13 025,6
leszczyński 6 233,8 6 745,0 7 649,1 7 152,5 9 106,9 9 658,7 10 019,6 11 059,5

koniński 12 930,0 13 466,4 13 725,5 13 978,7 14 456,6 15 742,8 16 411,0 19 254,0

Wartość brutto środków 
trwałych w przedsię-
biorstwach, w których 
liczba pracujących 
przekracza 9 osób w 
mln zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 27 302,0 30 965,5 34 163,8 35 345,3 37 010,6 39 805,4 42 686,4 43 015,4
Polska 23 534 24 440 25 653 26 584 27 672 30 002 32 314 34 338

Wielkopolska 20 950 23 006 24 957 26 076 27 712 29 697 32 116 34 207

pilski 13 147 13 900 15 257 16 080 17 683 18 930 20 679 21 168

poznański 17 731 20 106 21 979 26 958 27 507 29 270 34 162 37 300

kaliski 13 856 14 800 15 748 15 437 16 073 16 898 18 130 19 469

leszczyński 11 647 12 573 14 232 13 275 16 869 17 843 18 444 20 292

koniński 19 926 20 744 21 125 21 519 22 248 24 206 25 183 29 506

Wartość brutto środków 
trwałych w przedsię-
biorstwach, w których 
liczba pracujących 
przekracza 9 osób na 1 
mieszkańca w zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 47 308 53 935 59 855 62 241 65 511 70 963 76 600 77 614

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Nakłady inwestycyjne w województwie w 2009 roku osiągnęły wielkość 18,3 mld zł, 
co stanowiło 8,39% wartości tych nakładów w całym kraju. Około 66,9% wszystkich nakła-
dów dotyczyło sektora prywatnego (12,3 mld zł), w tym 48,9% przedsiębiorstw o liczbie pra-
cujących powyżej 9 osób (9,0 mld zł). Analizując poszczególne dziedziny gospodarki, naj-
większe nakłady w 2009 roku poniesiono w usługach – 11,0 mld zł (60,1%), w tym w szcze-
gólności w obsłudze rynku nieruchomości – 2,8 mld zł, w transporcie i gospodarce magazy-
nowej – 2,6 mld zł, w handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych, a także w działalno-
ści związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją – 1,0 mld zł46. W dalszej kolejności nakłady in-

                                                 
46 Na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 

2010. 
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westycyjne ponoszono w sektorze przemysłu – 5,4 mld zł (29,6%), w tym w przetwórstwie 
przemysłowym – 3,4 mld zł, w budownictwie – 1,2 mld zł (6,7%), jak również w rolnictwie, le-
śnictwie, łowiectwie i rybactwie – 0,6 mld zł (3,5%). W ostatnim okresie w regionie obserwuje 
się zdecydowany wzrost nakładów inwestycyjnych w budownictwie, przy równoczesnym 
spadku nakładów w sektorze przemysłu, który okazał się bardziej podatny na skutki ostat-
niego kryzysu gospodarczego (mniejsze wahania w sektorze usług i rolnictwa). 

Województwo wielkopolskie w 2009 charakteryzowało się przeciętnymi nakładami 
inwestycyjnymi na 1 mieszkańca. Ich wartość wyniosła 5,4 tys. zł na 1 mieszkańca, co w po-
równaniu z rokiem poprzednim oznaczało zdecydowany spadek, również w porównaniu do 
średniej krajowej (5,7 tys. zł na 1 mieszkańca). W przypadku przedsiębiorstw zatrudniają-
cych powyżej 9 osób wielkość nakładów inwestycyjnych w 2009 roku była niższa niż w 
dwóch latach poprzednich, wynosząc 2,6 tys. zł na mieszkańca przy średniej krajowej na po-
ziomie 3,1 tys. zł. Spośród podregionów największą wartością nakładów w przedsiębior-
stwach na 1 mieszkańca charakteryzował się podregion miasto Poznań z wartością prawie 
dwukrotnie wyższą od średniej krajowej oraz podregion poznański (97,7% średniej krajowej i 
115,8% średniej województwa). Pozostałe podregiony cechowały się wartością wskaźnika 
niższą od średniej dla województwa. 

 
Tab. 73.  Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w mln zł 

Ogółem 109 265,9 110 859,8 120 466,7 131 054,8 154 880,3 191 713,5 217 259,7 218 580,9

Sektor publiczny 34 770,8 35 196,6 38 432,9 45 679,3 52 391,9 61 413,6 74 960,7 88 301,0

Sektor prywatny 

Polska 

74 495,1 75 663,2 82 033,8 85 375,6 102 488,4 130 300,0 142 299,0 130 279,9

Ogółem 10 318,2 12 259,1 12 774,9 12 774,3 14 092,9 16 504,5 20 139,3 18 343,6

Sektor publiczny 2 758,8 3 195,4 3 366,8 3 979,8 4 298,4 4 570,5 5 752,0 6 062,9

Sektor prywatny 

Wielkopolska 

7 559,4 9 063,8 9 408,1 8 794,5 9 794,5 11 934,1 14 387,3 12 280,8

Polska 2 859,0 2 902,8 3 155,7 3 434,6 4 062,4 5 029,8 5 697,0 5 726,9Nakłady inwestycyjne w 
gospodarce narodowej 
na 1 mieszkańca w zł Wielkopolska 3 075,2 3 648,6 3 796,1 3 787,9 4 171,3 4 873,1 5 927,5 5 382,1

Polska 63 082,9 65 220,2 73 042,2 79 214,4 94 238,8 119 154,5 134 091,2 119 100,0

Wielkopolska 6 328,1 7 950,8 7 956,2 7 259,5 8 644,0 10 270,2 12 463,0 8 975,9

pilski 389,1 476,8 595,0 580,5 783,1 923,2 957,3 629,7
poznański 755,4 1 178,5 1 155,7 1 258,9 1 593,2 1 758,4 3 129,5 1 763,6

kaliski 742,3 778,7 946,7 1 021,6 1 059,4 1 324,8 1 445,8 1 166,5
leszczyński 582,4 844,0 1 240,4 967,7 1 011,9 1 100,7 1 122,3 1 200,5

koniński 661,5 697,1 655,1 763,8 1 117,8 1 700,8 1 686,3 1 047,8

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach, w 
których liczba pracują-
cych przekracza 9 osób 
w mln zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 3 197,4 3 975,7 3 363,3 2 667,0 3 078,6 3 462,4 4 121,8 3 167,8
Polska 1 650,6 1 707,8 1 913,4 2 076,0 2 471,8 3 126,1 3 516,1 3 120,5

Wielkopolska 1 886,0 2 366,4 2 364,2 2 152,6 2 558,5 3 032,3 3 668,2 2 633,6

pilski 960,3 1 175,6 1 465,8 1 428,3 1 927,0 2 267,2 2 343,4 1 538,9

poznański 1 445,2 2 230,0 2 159,1 2 319,0 2 893,8 3 139,4 5 498,0 3 049,8

kaliski 1 114,3 1 169,0 1 421,2 1 532,0 1 588,4 1 986,3 2 165,2 1 743,5

leszczyński 1 088,2 1 573,3 2 307,9 1 796,0 1 874,4 2 033,4 2 065,9 2 202,7

koniński 1 019,4 1 073,8 1 008,3 1 175,8 1 720,2 2 615,1 2 587,7 1 605,7

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach, w 
których liczba pracują-
cych przekracza 9 osób 
na 1 mieszkańca w zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 5 540,3 6 924,8 5 892,5 4 696,4 5 449,3 6 172,6 7 396,5 5 715,8

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Corocznie coraz bardziej dynamiczne przyrosty nakładów inwestycyjnych notowano 
od 2003 do 2008 roku. W przedsiębiorstwach o liczbie pracowników powyżej 9 osób w roku 
2008 nastąpił ponad 21-procentowy przyrost nakładów w stosunku do roku 2007, przy śred-
nim przyroście w kraju 12,5%. Jednak już w roku 2009, w porównaniu z 2008, nastąpił spa-
dek wielkości nakładów inwestycyjnych o blisko 28% w Wielkopolsce i o 11,2% w kraju. 
Tempo przyrostu nakładów inwestycyjnych w województwie od 2004 roku jest jednak niższe 
od średniej dynamiki dla kraju (poza rokiem 2008). W efekcie tego w Wielkopolsce odnoto-
wano w 2007 i 2009 roku po raz pierwszy spadek średniej wielkości nakładów inwestycyj-
nych na 1 mieszkańca poniżej średniej krajowej. 

 
Ryc. 41.  Dynamika zmian nakładów inwestycyjnych w latach 2000-2009 
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Lata
Polska - nakłady inwestycyjne ogółem w gospodarce narodowej
Wielkopolska - nakłady inwestycyjne ogółem w gospodarce narodowej
Polska - nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 9 osób
Wielkopolska - nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, w których pracuje powyżej 9 osób  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Do podregionów o największym przyroście nakładów należą podregiony poznański i 
leszczyński, w których w 2009 roku w porównaniu z 2002 wzrosły one ponad dwukrotnie. 
Najmniejszym wzrostem w tym okresie charakteryzował się podregion miasto Poznań z przy-
rostem nie przekraczającym 4%. Zdecydowane spadki nakładów odnotowano w tym podre-
gionie w latach 2004, 2005 i 2009. 

Firmy prowadzące działalność w województwie wielkopolskim w 2009 roku blisko w 
76% finansowały swoje inwestycje ze źródeł własnych (przy czym aż w 82% w przypadku 
firm dużych)47. Kolejnym źródłem montażu finansowego były kredyty i pożyczki krajowe – 
12% (w przypadku firm małych – 23%, średnich 22%, zaś dużych zaledwie 6%), środki za-

                                                 
47 Na podstawie opracowania “Raport o małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2008-2009”, PARP, 

Warszawa 2010. 
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graniczne – 4%, z których najchętniej korzystały firmy średnie oraz środki budżetowe, nie 
stanowiące jednak istotnego źródła finansowania inwestycji (1,4%). 

 

Aktualny poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach to po części za-
sługa inwestycji zagranicznych, które doprowadziły do powstania wielu nowych oraz rozwoju 
już istniejących podmiotów gospodarczych. Główną zaletą inwestycji zagranicznych stało się 
nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy oraz transfer nowych technologii, ale również przy-
czynianie się do tzw. efektu mnożnikowego, poprzez generowanie sieci kooperacyjnych oraz 
zwiększanie zatrudnienia u dostawców. Zdolność do przyciągania inwestycji zagranicznych 
świadczy o atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki regionalnej. 

W dalszym ciągu szczególne znaczenie dla gospodarki Wielkopolski mają wpływ 
tzw. bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Szacuje się, że wartość bezpośrednich in-
westycji zagranicznych zaangażowanych w Wielkopolsce zbliża się powoli do poziomu 10 
mld USD, przy czym w ostatnich latach ich napływ do regionu uległ zmniejszeniu, co jest 
zjawiskiem ogólnoświatowym, spowodowane m.in. kryzysem na światowych rynkach. We-
dług szacunków NBP w latach 2007-2010 do Wielkopolski napłynęło średniorocznie około 
912 mln EUR, co sytuuje pod tym względem region na 4. miejscu w Polsce za mazowieckim 
(4,7 mld EUR), śląskim (1,0 mld EUR) i dolnośląskim (1,0 mld EUR)48. Największe zaintere-
sowanie inwestorów dotyczy sektora produkcyjnego (2/3 nakładów), w następnej kolejności 
sektora usług oraz handlu. W sektorze produkcyjnym najwięcej środków zainwestowano w 
branże: motoryzacyjną, spożywczą, chemiczną i farmaceutyczną, przetwórstwo papiernicze i 
poligrafię, produkcję maszyn i urządzeń (w tym urządzeń elektrycznych). W ostatnich latach 
znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący w coraz większym tempie 
udział handlu (m.in. Jeronimo Martins, Intermarche, TESCO etc.). 

Inwestycje zagraniczne odegrały istotną rolę w restrukturyzacji wielkopolskich 
przedsiębiorstw po 1989 roku. Pojawienie się inwestorów zagranicznych wpłynęło na moder-
nizację zakładów, a w szczególności sprowadzenie nowoczesnych technologii. Wiele reno-
mowanych firm światowych (w tym korporacje transnarodowe) ulokowało na terenie Wielko-
polski inwestycje związane w szczególności z transferem innowacji produktowej, technolo-
gicznej i organizacyjnej. Wiele produktów osiągnęło dzięki temu międzynarodowe standardy 
jakości. 

Największy kapitał ulokowały w Wielkopolsce firmy z krajów Europy Zachodniej. Z 
przeprowadzonych przez GUS badań wynika, że zainwestowany w województwie wielkopol-
skim kapitał zagraniczny pochodził w pierwszej kolejności z takich krajów jak Niemcy (1/3 za-
inwestowanych środków), Niderlandy i Francja, zaś spoza Europy: ze Stanów Zjednoczo-
nych i z Japonii. Do grona największych inwestorów zagranicznych zaliczyć można49: po-
chodzące z Francji: Dalkia Termika S.A. (energia cieplna) i Intermarche (handel detaliczny); 
z Hiszpanii: Exide Transportation Holding Europe S.L (części samochodowe); z Holandii: 
Royal Philips Electronics N.V. (branża elektrotechniczna); z Japonii: Bridgestone Corporation 

                                                 
48 Na podstawie “Raportu Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony”, MRR, Warszawa 2011. 
49 Na podstawie ”List of major foreign investors in Poland December 2009”, Warszawa 2010. 
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(opony samochodowe); z Niemiec: Aesculap AG (narzędzia medyczne), Bahlsen (żywność), 
Beiersdorf AG (kosmetyki), FEGRO-Markt GmbH (handel detaliczny), Hochland AG (wyroby 
mleczarskie), Kreisel GmbH (materiały budowlane), MAN Nutzfahrzeuge AG (autobusy) i 
Volkswagen AG (samochody); z Portugalii: Jeronimo Martins Holding (handel detaliczny); ze 
Szwajcarii: Nestle S.A. (żywność), ze Szwecji: Aktiebolaget SKF (łożyska i zespoły łożysko-
we) i Arctic Paper GK (produkcja papieru); z USA: Exide Transportation Holding Europe S.L 
(akumulatory), Kraft Jacobs Suchard AG (żywność) i Wm. Wrigley Jr. Company (żywność); z 
Wielkiej Brytanii: Glaxo Smith Kline (farmaceutyki) i Imperial Tobacco Plc (branża tytoniowa). 
Szczególnie cenne są inwestycje w branże zaawansowanych technologii (farmaceutyczna, 
elektrotechniczna i motoryzacyjna), mające bez wątpienia charakter innowacyjny. Konieczne 
dla dalszego napływu korporacji inwestujących w technologie jest tworzenie przez region wa-
runków dla kształcenia wykwalifikowanej kadry, szczególnie na kierunkach technicznych. 

 

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem kapi-
tału zagranicznego, który odgrywa szczególną rolę w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. 
Według danych GUS na koniec 2009 roku w Wielkopolsce funkcjonowało około 5,7 tys. 
przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału (5,8 tys. w 2010 roku), co stanowiło 21% ogólnej 
liczby zarejestrowanych spółek handlowych. Pracowało w nich 190 tys. osób (23% ogółu 
pracujących w Wielkopolsce). W tym samym roku w całej Polsce było 65,8 tys. takich pod-
miotów i zatrudniały one łącznie 1 461 tys. osób (17% ogółu pracujących w kraju)50. 

Ponad połowę podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w Wielkopolsce sta-
nowiły mikroprzedsiębiorstwa (54%), 25% podmioty zatrudniające 10-49 pracowników, 15% 
przedsiębiorstwa średniej wielkości, zaś tylko 6% przedsiębiorstwa duże, zatrudniające po-
wyżej 250 osób. Z roku na rok obserwuje się stopniowy przyrost liczby spółek z udziałem ka-
pitału zagranicznego. Zgodnie z raportem o małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 
w latach 2008-2009, podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Wielkopolsce w 2008 
roku stanowiły 1,6% przedsiębiorstw ogółem (1,8% w Polsce), 1,3% przedsiębiorstw zatrud-
niających do 9 osób (1,6% w Polsce), 5,2% przedsiębiorstw zatrudniających 10-49 osób 
(4,9% w Polsce), 10,2% przedsiębiorstw średniej wielkości (9,9% w Polsce) i 26,5% przed-
siębiorstw dużych (20,1% w Polsce)51. 

Rosnące zaangażowanie kapitału zagranicznego w wielkopolskich spółkach (w 
2009 roku – 13,4 mld zł), znacząco przyczyniło się do wysokiego poziomu wydatków inwe-
stycyjnych w tych podmiotach. W 2009 roku osiągnęły one 6,2 mld zł (9,2% wydatków spółek 
z udziałem kapitału zagranicznego funkcjonujących w Polsce). 

 

 

 

 

                                                 
50 Brak danych za 2010 rok. 
51 Na podstawie opracowania “Raport o małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2008-2009”, PARP, 

Warszawa 2010; aktualnie brak danych za 2009 i 2010 rok. 
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Tab. 74.  Spółki z udziałem kapitału zagranicznego 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 48 973 51 503 54 336 57 782 61 546 63 871 65 831Spółki z udziałem 
kapitału zagra-
nicznego Wielkopolska 4 409 4 652 4 900 5 155 5 456 5 588 5 713

Polska 1 023 427 1 112 341 1 186 148 1 313 359 1 453 733 1 531 668 1 460 650
Pracujący 

Wielkopolska 112 254 132 777 147 226 167 187 186 342 205 417 190 871

Polska 97 021 104 002 111 028 123 197 131 857 145 997 153 578Kapitał zagranicz-
ny (mln zł) Wielkopolska 8 541 9 644 10 218 10 489 11 661 12 880 13 352

Polska 45 807 46 596 55 070 66 098 75 128 81 607 66 885Wydatki inwesty-
cyjne (mln zł) Wielkopolska 5 261 4 952 4 726 5 307 6 335 8 047 6 161

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Analizując przestrzenne rozmieszczenie inwestycji z udziałem kapitału zagranicz-
nego w Wielkopolsce, należy zwrócić uwagę na ich koncentrację w szczególności w Pozna-
niu i okolicach, czego główną przyczyną jest chęć wykorzystania przez inwestorów istnieją-
cego już potencjału gospodarczego, infrastruktury komunikacyjnej i społecznej oraz przede 
wszystkim potencjału wysoko wykwalifikowanych kadr siły roboczej. Aż 80% podmiotów z 
kapitałem zagranicznym zlokalizowane jest łącznie w podregionach: miasto Poznań i po-
znańskim. Pozostałe obszary województwa cechują się niedoborem inwestycji zagranicz-
nych, w szczególności rejony peryferyjne znacznie oddalone od większych ośrodków. 

 

Poprawa warunków inwestowania wynika również z możliwości współfinansowania 
szerokiego zakresu przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektyw finan-
sowych UE 2004-2006 oraz 2007-2013. Dzięki wsparciu w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego oraz programów krajowych zrealizowano wiele znaczących dla regionu projektów i 
to zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Znaczące stało się też bezpośrednie 
wsparcie środkami unijnymi inwestycji rozwojowych w przedsiębiorstwach. 

 

Konkluzje: 

• wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu – szczególnie Poznania i okolic, 

• bogata oferta preferencji przygotowanych dla przedsiębiorstw w województwie, 

• przeciętny w skali kraju zróżnicowany przestrzennie poziom nakładów inwesty-
cyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 

• znaczące zaangażowanie kapitału zagranicznego w gospodarce regionu, 

• znaczna koncentracja inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego w Poznaniu 
i okolicach, 

• istotny wpływ funduszy europejskich na poziom nakładów inwestycyjnych w 
regionie. 
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3.2.4. Innowacyjność przedsiębiorstw 

 

Jednym z głównych czynników rozwoju przedsiębiorczości jest działalność innowa-
cyjna. W pierwszej kolejności to właśnie obecność innowacji decyduje o sile konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw, które są podstawowym ich źródłem. 

W 2009 roku w województwie funkcjonowało około 15,2% innowacyjnych przedsię-
biorstw z sektora usług oraz 16,0% z sektora przemysłu (głównie z sektora prywatnego). 
Według terminologii Głównego Urzędu Statystycznego ich innowacyjność opierała się głów-
nie na wprowadzaniu nowych bądź istotnie ulepszonych produktów, bądź procesów i spro-
wadzała się przede wszystkim do ponoszenia nakładów na prace badawczo-rozwojowe lub 
zakup wiedzy, oprogramowania, maszyn, urządzeń i budynków, szkolenia personelu, marke-
tingu, a także innych działań związanych z przygotowaniem do wprowadzenia innowacji. 

W 2009 roku nakłady na działalność innowacyjną poniosło w regionie 12,4% przed-
siębiorstw z sektora usług i 12,8% z sektora przemysłu (regułą jest, że większe przedsiębior-
stwa częściej ponosiły nakłady na innowacje – około 50% przedsiębiorstw w grupie „du-
żych”), co w porównaniu z latami poprzednimi oznacza nieznaczny spadek. Przy średniej 
krajowej odpowiednio na poziomie 11,6% i 14,4%, nie są to wyniki złe, jednak zdecydowanie 
wyższym udziałem od Wielkopolski w sektorze usług cechowały się województwa: mazo-
wieckie, opolskie i śląskie, zaś w sektorze przemysłu: podkarpackie, dolnośląskie, śląskie, 
małopolskie i pomorskie. 

Skłonność przedsiębiorstw do współpracy o charakterze sieciowym to ważny czyn-
nik konkurencyjności, szczególnie gdy dotyczy działalności innowacyjnej (wskazywanej 
wcześniej konieczności współpracy nauki z biznesem). W Wielkopolsce, podobnie jak w ca-
łym kraju obserwuje się niską skłonność do współpracy, która dotyczy przede wszystkim 
podmiotów najmniejszych z tym, że częściej taką współpracę prowadzą podmioty „duże”. 

Głównym odbiorcą innowacji jest przede wszystkim przemysł. Wśród branż, w któ-
rych w 2009 roku podmioty w Wielkopolsce poniosły największe nakłady na innowacje, wy-
różnić można: przetwórstwo rolno-spożywcze (produkcja artykułów spożywczych – 95,0 mln 
zł i produkcja napojów – 54,6 mln zł), przemysł maszynowy (produkcja maszyn i urządzeń – 
113,5 mln zł, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 103,6 mln zł oraz 
produkcja pozostałego sprzętu transportowego – 19,7 mln zł), produkcję wyrobów z surow-
ców niemetalicznych (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 47,7 mln zł, pro-
dukcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 30,3 mln zł, produkcja wyrobów z drewna, 
korka słomy i wikliny – 51,4 mln zł oraz produkcja papieru i wyrobów z papieru – 17,8 mln zł), 
produkcję wyrobów z metali (24,8 mln zł) oraz przemysł meblowy (30,5 mln zł). Inwestycje o 
charakterze innowacyjnym stanowią w tym przypadku przede wszystkim nakłady na wszel-
kiego rodzaju środki trwałe służące podnoszeniu efektywności i opłacalności produkcji – 
71,6%, na działalność badawczo-rozwojową – 16,1%, zaś w dalszej kolejności na technikę 
przemysłową. 

Drugim sektorem skupiającym istotną część nakładów na innowacje są usługi. Naj-
ważniejszymi źródłami innowacji, na które przeznaczano środki finansowe, były zazwyczaj 
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pomysły i zasoby własne firmy. W strukturze nakładów dominowały strumienie pieniężne kie-
rowane na środki trwałe – 56,4%, jak również na sektor B+R – 16,8%. Taka struktura nakła-
dów na innowacje wskazuje, iż zarówno w usługach, jak i w przemyśle mamy do czynienia 
bardziej z absorpcją niż kreacją innowacyjnych rozwiązań. Dalszy rozwój innowacyjności w 
Wielkopolsce może być uzależniony od umiejętności współpracy podmiotów gospodarczym z 
sektorem nauki i badań. 

Pod względem wielkości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle woje-
wództwo zajmuje jedną z ostatnich lokat w skali kraju. W 2009 roku nakłady wyniosły około 
988,4 mln zł (spadek o 39% w porównaniu z rokiem 2008, najgorszy wynik w analizowanej 
perspektywie lat 2002-2009), co stanowiło zaledwie 4,4% takich nakładów w Polsce. Udział 
nakładów na innowacje w regionie w stosunku do nakładów w kraju z roku na rok maleje. W 
1999 roku wskaźnik ten wynosił 15,1%, w 2002 już 10,8%, w 2005 – 10,1%, w 2007 – 7,4%, 
zaś w 2009 zaledwie 4,4%. Przyczyną tak dramatycznego spadku poziomu nakładów na in-
nowacje jest zapewne po części ostatni kryzys gospodarczy, który wymusił na wielkopolskich 
podmiotach ograniczenie nakładów na działalność związaną z ponoszeniem wysokiego ry-
zyka, szczególnie w związku z inwestycjami w innowacje. W przypadku nakładów na działal-
ność innowacyjną w usługach, sytuacja jest jeszcze mniej korzystna. W 2009 roku w Wielko-
polsce wielkość nakładów osiągnęła poziom 135,6 mln zł, co stanowiło zaledwie 1,6% wiel-
kości całości nakładów w kraju i była aż czterokrotnie niższa niż w roku poprzednim. 

 
Tab. 75.  Nakłady na działalność innowacyjną w Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle wg źródeł finansowania w mln zł  

Ogółem 13 848,1 15 511,6 15 628,1 14 669,9 16 558,1 20 222,9 24 684,0 22 652,1

własne 9 053,0 10 359,5 12 319,9 11 186,1 13 189,4 15 128,6 17 503,3 15 503,2

budżetowe 140,3 114,3 166,5 249,9 265,3 225,1 315,5 251,1

pozyskane z zagranicy 99,5 157,4 173,0 141,8 255,6 220,4 402,7 723,5

kredyty bankowe 

Polska 

3 100,6 2 127,2 2 441,2 1 995,3 2 321,1 2 888,1 5 192,0 5 820,7

Ogółem 1 507,6 2 407,0 1 450,4 1 476,4 1 602,8 1 488,9 1 615,3 988,4

własne 598,1 670,2 1 066,9 1 010,5 1 189,7 1 047,9 1 064,6 716,0

budżetowe 14,7 2,3 13,6 21,5 35,9 12,1 30,3 11,9

pozyskane z zagranicy x 5,9 16,3 12,6 49,7 28,6 30,1 46,5

kredyty bankowe 

Wielkopolska 

287,5 278,4 234,7 355,0 301,5 345,9 348,8 181,9

Nakłady na działalność innowacyjną w sektorze usług wg źródeł finansowania w mln zł  

Ogółem x x x x x x 10 644,8 8 260,1

własne x x x x x x 9 088,2 6 959,1

budżetowe x x x x x x 105,8 59,9

pozyskane z zagranicy x x x x x x 70,2 83,5

kredyty bankowe 

Polska 

x x x x x x 1 066,1 1 138,6

Ogółem x x x x x x 555,6 135,7

własne x x x x x x 131,5 82,5

budżetowe x x x x x x 0,6 1,1

pozyskane z zagranicy x x x x x x 0,7 3,3

kredyty bankowe 

Wielkopolska 

x x x x x x 410,3 40,5

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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W województwie wielkopolskim aż 72,4% nakładów na działalność innowacyjną w 
przemyśle pochodziło ze źródeł własnych, 18,4% z kredytów bankowych i tylko 4,8% z za-
granicy. W całym kraju ze źródeł własnych pochodziło 68,4% nakładów, z kredytów 25,7%, z 
budżetu 3,2%, z zagranicy około 1,1%. W przypadku działalności innowacyjnej w usługach w 
Wielkopolsce najwięcej środków pochodziło ze źródeł własnych (60,8%) i z kredytów banko-
wych (29,8%), zaś śladowe ilości z nakładów budżetowych i z zagranicy. 

W Wielkopolsce stosunkowo niski jest poziom nakładów przypadających na 1 
przedsiębiorstwo. Jedną z podstawowych barier w tym zakresie jest brak wsparcia rynku ka-
pitałowego, zaś do funduszy obecnych na rynku przedsiębiorcy mają ograniczone zaufanie 
(fundusze pożyczkowe Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Subregionalnego 
Funduszu Pożyczkowego „Wielkopolska Północ” – Oddział PFP w Poznaniu oraz Funduszu 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Śremie; fundusze kapitału zalążkowego: BIB Seed Capital i 
SpeedUp Group w Poznaniu, a także fundusze poręczeń kredytowych Funduszu Promocji 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Poznańskiego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych)52. Innym problemem w dostępie do kapitału często obawy samych przedsię-
biorców przed ryzykiem związanym ze zbyciem nowych produktów oraz brak bazy rozwojo-
wej dla innowacyjności. Z roku na rok coraz mniejsze środki przeznaczane są na badania i 
rozwój, w szczególności w przemyśle maszynowym i spożywczym, jak również chemicznym i 
gumowym. Dalsze utrzymywanie się tego procesu może stanowić zagrożenie dla konkuren-
cyjności wielkopolskich przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Wśród przyczyn niskiego poziomu innowacyjności w Wielkopolsce wyróżnić można 
przede wszystkim wysokie koszty opracowania i wdrożenia innowacji, niski poziom współ-
pracy jednostek z sektora nauki i B+R z podmiotami gospodarczymi, słaby przepływ informa-
cji, a także niewystarczające rozpoznanie przez przedsiębiorców mechanizmów rynkowych. 
Ponadto specyfiką Wielkopolski jest niedostosowanie oferty uczelni i jednostek badawczo-
rozwojowych do potrzeb przedsiębiorców, co jest powodem rzadkiego wykorzystywania tego 
źródła innowacji przez sektor prywatny – co istotne, aktualnie brak jest na wielkopolskim ryn-
ku podmiotu, który mógłby stworzyć platformę współpracy (próbę podjął Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzając a następnie starając się wdrożyć Regio-
nalną Strategię Innowacji). Nawiązując do aspektów socjologicznych, istotne jest, iż Wielko-
polanie w swojej tożsamości regionalnej ani mentalności nie mają zakorzenionej potrzeby in-
nowacyjności, bazując do tej pory na innych czynnikach konkurencyjności. Konieczne wyda-
je się zatem stworzenie z innowacyjności wysoko cenionej społecznie wartości. 

Szansą dla poprawy innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw są niewątpliwie 
fundusze unijne. Krajowe programy operacyjne (głównie Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka) i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz inne środki pomocowe 
powinny przyczynić się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, poprawy wykorzystania 
potencjału badawczego dla wzrostu konkurencyjności regionu oraz budowy nowoczesnej in-
frastruktury innowacyjnej, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2010-
2020. Dzięki funduszom możliwa jest poprawa zarządzania innowacyjnością, czy kształto-
wanie środowiska przyjaznego przedsiębiorczości i innowacjom. Od zaradności samych 

                                                 
52 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie. Raport Regionalny”, W. Ratajczak, Poznań 2011. 
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Wielkopolan zależy, czy słaby obecnie poziom innowacyjności regionu i niski poziom inten-
sywności sieci powiązań ulegną poprawie, czy też dystans w stosunku choćby do średniego 
poziomu krajowego będą się zwiększać. 

 

Konkluzje: 

• niezadowalający poziom innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw oraz 
mała liczba firm innowacyjnych, 

• niewystarczająca współpraca pomiędzy światem biznesu a nauki - niedostoso-
wanie oferty uczelni i jednostek B+R do potrzeb przedsiębiorstw, 

• absorpcja innowacyjnych rozwiązań przeważająca nad ich kreacją, 

• dramatyczne, zmniejszające się z roku na rok, jedne z najniższych w kraju, na-
kłady na działalność innowacyjną, 

• problemy w dostępie przedsiębiorców do kapitału jednym z poważnych zagro-
żeń dla konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki. 
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3.3. Badania i rozwój 
 

Wielkopolskę cechuje duży potencjał badawczo-rozwojowy oraz akademicki, bazu-
jący w dużej mierze na wysokiej jakości kadrze naukowo-badawczej, w szczególności jej 
wiedzy i doświadczeniu oraz infrastrukturze wykorzystywanej w badaniach i pracach wdro-
żeniowych. Z drugiej strony zauważalna jest niewystarczająca współpraca sfery B+R z go-
spodarką oraz niekorzystna struktura badań, sprowadzająca się w dużej mierze na realizacji 
tzw. badań podstawowych. Wpływa to znacząco na niski poziom innowacyjności regionu, a 
przez to na jego konkurencyjność, której wzrost jest wprost od innowacyjności uzależniony. 

W regionie w 2009 roku działalność badawczo-rozwojową prowadziło 120 podmio-
tów. Pod tym względem Wielkopolska zajmowała 3. miejsce w kraju (9,2% udziału w liczbie 
podmiotów krajowych B+R) za województwami mazowieckim i śląskim, a przed małopolskim 
i dolnośląskim. Wśród wszystkich podmiotów prowadzących działalność B+R, było 20 jedno-
stek naukowych i badawczo-rozwojowych (w tym 6 placówek Polskiej Akademii Nauk i 8 jed-
nostek badawczo-rozwojowych), 79 jednostek rozwojowych i 16 szkół wyższych. Aż 87 jed-
nostek sektora B+R z Wielkopolski (72,5%) związane było bezpośrednio z sektorem przed-
siębiorstw (w kraju wskaźnik ten wyniósł 64,9%). Od roku 2002 liczba jednostek sektora B+R 
wzrasta. Większość podmiotów skoncentrowana jest przede wszystkim w Poznaniu. Znajdu-
je się tu ponad 80% jednostek B+R w województwie. 

Istotne miejsce w sektorze B+R zajmują uczelnie wyższe, które prowadzą zarówno 
działalność dydaktyczną, jak i badawczo-rozwojową. Wielkopolskie jednostki B+R specjalizu-
ją się m.in. w oprogramowaniu komputerowym, optoelektronice, nanotechnologii, matematy-
ce, fizyce i chemii, a także biologii, biotechnologii i biochemii. Szczególną rolę odgrywa tu 
ośrodek poznański, w którym obecne są placówki naukowe PAN, szczycące się osiągnię-
ciami w badaniach o charakterze molekularnym, genetycznym, biotechnologicznym i immu-
nologicznym. W skali kraju wyróżnia się Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, 
zlokalizowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej UAM oraz Centrum Badań Kosmicz-
nych w Borówcu niedaleko Kórnika. Zdecydowana większość ośrodków badawczo-
rozwojowych oraz centralnych laboratoriów znajdujących się na terenie województwa to jed-
nostki państwowe, utworzone w celu prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-
rozwojowych oraz wdrożeniowych w ściśle określonych dziedzinach (tzw. jednostki resorto-
we). 

Istotne w skali regionu wydają się również zamierzenia władz województwa doty-
czące stworzenia w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Designu, wyróżniającego Wielko-
polskę nie tylko w skali kraju – ma ono pełnić rolę inkubatora sektorów kreatywnych, ośrodka 
szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego. 

Wzmacnianie wymienionych wyżej specjalizacji, konkurencyjnych w skali międzyna-
rodowej, może odegrać rolę w kontekście podnoszenia niskiego do tej pory poziomu konku-
rencyjności instytucji badawczo-rozwojowych i szkół wyższych w Wielkopolsce. W dłuższej 
perspektywie powinno się to stać podstawą do wzrostu poziomu innowacyjności przedsię-
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biorstw w regionie (w szczególności innowacji wypracowywanych w wyniku współpracy biz-
nesu z nauką). 

Ogółem w województwie w 2009 roku w B+R zatrudnionych było 12,9 tys. osób 
(10,7% zatrudnienia w działalności B+R w kraju – 4. miejsce za województwami mazowiec-
kim, małopolskim i śląskim; 1,3% ogółu zatrudnionych w regionie). Zdecydowaną większość 
– 69,3% – stanowili pracownicy naukowo-badawczy, zaś tylko 8,5% – technicy i pracownicy 
równorzędni. W całym kraju zatrudnienie w działalności B+R wyniosło 120,9 tys. osób, przy 
czym 81,2% tej zbiorowości stanowiło grupę pracowników naukowo-badawczych, a 10,2% 
techników i pracowników równorzędnych. Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej 
na przestrzeni ostatnich 9 lat w województwie kształtuje się mniej więcej na podobnym po-
ziomie, z lekką tendencją wzrostową, natomiast na poziomie krajowym systematycznie się 
zmniejsza. Implikacją tego faktu jest zwiększanie udziału zatrudnionych w B+R w Wielkopol-
sce w stosunku do zatrudnionych w B+R w całym kraju. Od 2000 roku wskaźnik ten zwięk-
szył się z poziomu 9,3% do 10,7% w 2009 roku. 

 
Tab. 76.  Działalność badawczo-rozwojowa 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (liczba) 

Ogółem 838 925 957 1 097 1 085 1 144 1 157 1 298

sektor przedsiębiorstw 
Polska 

428 548 587 699 676 749 697 842

Ogółem 62 74 71 86 88 105 112 120

sektor przedsiębiorstw 
Wielkopolska 

35 46 45 60 59 72 76 87

Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej 

Ogółem 122 987 126 241 127 356 123 431 121 283 121 623 119 682 120 923

pracownicy naukowo-
badawczy 90 842 94 400 96 531 97 875 96 374 97 289 97 289 98 165

technicy i pracownicy 
równorzędni 17 458 16 851 15 686 13 989 13 533 13 500 11 616 12 314

pozostały personel 

Polska 

14 687 14 990 15 139 11 567 11 376 10 834 10 592 10 444

Ogółem 11 847 12 031 12 136 11 730 12 532 12 683 12 692 12 893

pracownicy naukowo-
badawczy 7 884 8 081 8 321 8 365 8 564 8 628 8 911 8 936

technicy i pracownicy 
równorzędni 1 410 1 390 1 160 1 133 1 115 1 112 1 060 1 099

pozostały personel 

Wielkopolska 

2 553 2 560 2 655 2 232 2 853 2 943 2 721 2 858

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Pod względem podziału na sektory ekonomiczne, największą liczbą zatrudnionych 
w B+R charakteryzowało się szkolnictwo wyższe (9,8 tys. osób – 76,0% zatrudnionych w 
B+R), zaś nieco mniejszą sektor rządowy (1,7 tys. osób, tj. 13,1% zatrudnionych) i przedsię-
biorstw (1,4 tys. osób – 10,9% osób). 

Charakterystyczny wśród pracowników zatrudnionych w Wielkopolsce w działalno-
ści badawczo-rozwojowej jest relatywnie duży odsetek osób nie posiadających wyższego 
wykształcenia (18,9% w Wielkopolsce, 10,9% - średnia dla kraju). Spośród zatrudnionych w 
regionie: 7,7% stanowiły osoby z tytułem naukowym profesora (w kraju 8,1%), 9,1% ze stop-
niem naukowym doktora habilitowanego (10,3% w kraju), a 31,3% ze stopniem doktora (w 
kraju 37,5%). 
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Kadra naukowo-badawcza Wielkopolski charakteryzuje się wysoką jakością i kon-
kurencyjnością w skali europejskiej, co jest efektem wieloletniej tradycji naukowej. Kapitał in-
telektualny sfery B+R w regionie prezentuje się zdecydowanie lepiej niż stan infrastruktury 
służącej rozwojowi, który w większej mierze uzależniony jest od mechanizmów finansowania 
sektora. W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców zatrudnienie w działalności B+R w 2009 ro-
ku wyniosło 37,8 osób i było wyższe niż średnie w kraju, gdzie wskaźnik ten wynosił 31,7 
osób.  

 
Ryc. 42.  Zatrudnienie w B+R na 10 000 mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Rozwój innowacyjnych branż działalności gospodarczej ograniczony jest istnieniem 
szeregu barier utrudniających wspólne prace nad projektami komercjalizacyjnymi. W tych 
warunkach wykształciły się – również w Wielkopolsce – wyspecjalizowane podmioty, działa-
jące na rzecz transferu technologii z nauki do gospodarki. Spotykamy je pod różnymi na-
zwami: centra transferu technologii, centra lub agencje technologiczne, inkubatory innowacji, 
parki technologiczne itp. Dla tej kategorii instytucji, różniących się pod wieloma względami 
celami, formułą organizacyjno-prawną, strukturą itd., przyjęły się określenia: ośrodki innowa-
cji, instytucje pomostowe, infrastruktura transferu technologii. W praktyce spotykamy się z 
określeniem ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, które obejmuje podmioty realizujące pro-
gramy wsparcia w obszarze innowacyjności i szeroko rozumianej przedsiębiorczości53. 

Funkcjonalnie omawiane instytucje koncentrują swoją aktywność na newralgicz-
nych dla procesów innowacyjnych obszarach w formie: 

                                                 
53 Źródło: Ośrodki innowacji w Polsce – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce; Poznań/Warszawa, sierpień 2005. 
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• szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo i szkolenia, gromadzenia i prze-
twarzania informacji, asysty w transferze technologii w ramach centrów transferu techno-
logii; 

• asysty w tworzeniu nowych firm w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych, 
zakładanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych w 
preinkubatorach i akademickich inkubatorach przedsiębiorczości; 

• kompleksowych usług w miejscu o określonym standardzie, w otoczeniu instytucji na-
ukowych, wspierających rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej (preinkuba-
tory, inkubatory przedsiębiorczości, centra technologiczne); 

• tworzenia skupisk przedsiębiorstw (klastry) i innowacyjnego środowiska poprzez łą-
czenie na określonym terenie usług biznesowych i różnych form pomocy technologicz-
nym firmom w ramach parków technologicznych, naukowych, przemysłowo-
technologicznych; 

• wsparcia finansowego (seed i start-up) w formie parabankowych funduszy pożyczko-
wych i gwarancyjnych; ważnym rynkowym uzupełnieniem tej kategorii są komercyjnie zo-
rientowane fundusze venture capital. 

Zakres przedmiotowy podejmowanych działań, misja i cele oraz założenie o niedo-
chodowym charakterze (non-profit), w polskich warunkach pozwalają zakwalifikować do in-
stytucji wsparcia następujące rodzaje podmiotów:  

• wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki instytucji naukowo-badawczych 
aktywne w obszarze komercjalizacji nowych technologii i wspierania rozwoju lokal-
nej/regionalnej gospodarki; 

• fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, realizujące programy 
rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii;  

• spółki publiczno-prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu orga-
nizacyjnym i finansowym władz publicznych, podejmujące działania prorozwojowe i nie-
zobligowane do generowania zysków do podziału między udziałowców (agencje rozwoju 
lokalnego i regionalnego);  

• izby gospodarcze i rzemieślnicze, organizacje zawodowe, zrzeszenia i związki praco-
dawców oraz inne instytucje przedstawicielskie biznesu podejmujące inicjatywy i działa-
nia prorozwojowe;  

• wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki administracji publicznej, zoriento-
wane na wspieranie innowacyjności i rozwoju lokalnej gospodarki. 

Mimo różnorodności form instytucjonalnych wielkopolska infrastruktura „innowacyj-
nego otoczenia biznesu” wykazuje jeszcze niedoskonałość jakościową i ilościową oraz nie-
równomierność w rozmieszczeniu na obszarze regionu. Efektem takiej sytuacji są niedosta-
tecznie rozwinięte relacje między sferą naukową i badawczą a sektorem gospodarczym, 
sprawiające, że potencjał badawczo-rozwojowy Wielkopolski nie jest w pełni wykorzystany. 
Sytuacja ulegnie wydatnej poprawie po zakończeniu realizowanych w tym zakresie projek-
tów, przede wszystkim z udziałem współfinansowania środkami Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, także w ramach WRPO. 
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W Wielkopolsce zlokalizowane są następujące instytucje wspierające sferę B+R 
(funkcjonujące i w trakcie realizacji)54: 

• parki technologiczne, w tym naukowo-technologiczne i przemysłowo-technologiczne 
(których głównym celem jest stworzenie skupisk przedsiębiorstw i animacja innowacyjne-
go środowiska przez łączenie usług biznesowych i różnych form pomocy dla tych firm – 
doradztwo w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształ-
cania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne): 

- Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu, 

- Nickel Technology Park Poznań w Złotnikach (gm. Suchy Las), 

- Luvena Park Technologiczny Luboń, 

- Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy (rozbudowywany m.in. w ramach 
Inicjatywy JESSICA), 

- Eureka Technology Park w Dąbrowie koło Poznania (projekt współfinansowany w 
ramach WRPO), 

- Innova Park Polska, realizowany w Swadzimiu jako projekt WRPO, 

- Concordia Design w Poznaniu, realizowany jako projekt WRPO; 

• inkubatory technologiczne (specjalizujące się w pomocy doradczej, technicznej i loka-
lowej dla nowo powstałych przedsiębiorstw technologicznych, optymalizujące w firmach 
warunki do transferu i komercjalizacji technologii): 

- Inkubator Technologiczny w Poznaniu, 

- Inkubator Technologiczny w Kaliszu; 

• akademickie inkubatory przedsiębiorczości (pomoc poprzez asystę w tworzeniu no-
wych firm, których właścicielami są studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy na-
ukowi, w otoczeniu instytucji naukowych i szkół wyższych poprzez tzw. preinkubatory): 

- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy kilku uczelniach wyższych w Po-
znaniu (m.in. przy Uniwersytecie Ekonomicznym i Wyższej Szkole Komunikacji i Za-
rządzania), 

- Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 

• inkubatory przedsiębiorczości (będące jednym z typów ośrodków innowacji i przed-
siębiorczości, oferujące obok oferty lokalowej również inne usługi ułatwiające funkcjono-
wanie nowej firmy): 

- Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; 

• centra transferu technologii (zajmujące się transferem i komercjalizacją technologii 
oraz wszystkimi towarzyszącymi temu procesowi zadaniami poprzez m.in. organizację 
płaszczyzny kontaktów między badaniami a przemysłem): 

                                                 
54 Na podstawie opracowania “Ośrodki wspierania innowacji w Wielkopolsce. Raport z badań stanu istniejącego” A.Grzelczak; 

w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekscie transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka; Poznań 
2010 (badanie w ramach “Foresight – Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierajace 
innowacyjną gospodarkę”) oraz informacji UMWW 
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- Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie, 

- Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w Poznaniu, 

- Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu, które po zakoń-
czeniu będzie częścią kampusu uniwersyteckiego na Morasku, 

- Centrum Transferu Technologii NUVARRO, realizowany w gminie Koźmin Biskupi 
w ramach WRPO, 

- Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 

- Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej w Poznaniu, 

- Wielkopolski Instytut Jakości w Poznaniu, 

- Naczelna Organizacja Techniczna mająca siedziby w największych miastach Wiel-
kopolski (Kalisz, Leszno, Piła), 

- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania; 

• instytuty naukowo-badawcze (przeprowadzające badania pomocne w wielu dziedzi-
nach życia, dokonujące profesjonalnych pomiarów i doświadczeń przy użyciu niezbędne-
go sprzętu – ich wartość dodana to działalność wydawnicza, w której dzielą się odkry-
ciami i stanem badań): 

- Instytut Ochrony Roślin z oddziałem w Poznaniu, 

- Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań, 

- Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 

- Instytut Technologii Drewna, 

- Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. 

Zdecydowana większość instytucji wspierających działalność B+R skupiona jest w 
stolicy województwa, co ma związek z funkcjami Poznania jako jednego z największych 
ośrodków naukowych w Polsce. W innych częściach Wielkopolski takie instytucje zlokalizo-
wane są incydentalnie – m.in. w: Kaliszu, Koninie, Pile, Kościanie, Lesznie i Ostrowie Wlkp. 

Najbardziej znaczące parki technologiczne znajdują się w obszarze aglomeracji po-
znańskiej. Najważniejszy z nich, zajmujący się tworzeniem i wspieraniem innowacyjnych 
przedsiębiorstw, promowaniem i wsparciem przedsiębiorczości akademickiej, optymalizacją 
procesu transferu technologii, a także wspieraniem uczestnictwa sektora B+R oraz przedsię-
biorstw w Programach Ramowych UE, Poznański Park Naukowo Technologiczny przy Fun-
dacji UAM w Poznaniu (powstały w 1995 roku, grupujący specjalistów nauk ścisłych, przy-
rodniczych i technicznych). Istotne znaczenie mają również dwie w pełni komercyjne jed-
nostki: stwarzający przedsiębiorcom możliwości strategicznego, długofalowego i korzystnego 
pod względem społecznym prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiający korzysta-
nie z nieustannie poszerzanych sieci kooperacji oraz współpracę z placówkami badawczo-
rozwojowymi – Nickel Technology Park Sp. z o.o. (powstały w 2006 roku) oraz będący inicja-
tywą firmy Luvena S.A., skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i 
handlowych z terenu województwa, dysponujący nowoczesnymi halami, magazynami i po-
wierzchnią biurową – Luvena Park Technologiczny Luboń. 
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Zarówno jakość kadry naukowo-badawczej, jak i stan infrastruktury służącej prowa-
dzeniu badań i prac wdrożeniowych w dużej mierze uzależnione są od wielkości nakładów 
na działalność badawczo-rozwojową. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się ponad-
przeciętnymi nakładami inwestycyjnymi w tym zakresie. W 2009 roku ich wielkość wyniosła 
845,8 mln zł w cenach bieżących (9,33% wartości dla kraju – 4. miejsce wśród województw 
po mazowieckim, śląskim i małopolskim). Jest to zdecydowana poprawa w stosunku do lat 
poprzednich – m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich na rozbudowę i wzmocnie-
nie potencjału naukowo-badawczego regionu. W porównaniu z latami wcześniejszymi odno-
towuje się stopniowy coroczny przyrost nakładów na działalność B+R (większa dynamika w 
województwie, niż w kraju). W Wielkopolsce w 2009 roku nakłady w cenach bieżących sta-
nowiły 194,2% wartości z roku 2005 i aż 294,3% wartości z 1999 (przypadku Polski wartości 
odpowiednio 162,7% i 197,6%). 

Spośród wszystkich podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową 
największe nakłady na B+R w 2009 roku poniosły uczelnie wyższe – 468,0 mln zł (55,3% 
nakładów w sektorze), a w dalszej kolejności jednostki naukowe i badawczo rozwojowe – 
248,3 mln zł (29,4%) oraz jednostki rozwojowe – 127,8 mln (15,1%). W ostatnich latach ob-
serwuje się zdecydowany wzrost wielkości nakładów uczelni wyższych (dla porównania w 
2005 roku było to 146,6 mln zł, w 2008 – 246,8 mln zł, zaś w 2009 – 468,0 mln zł). 

 
Tab. 77.  Nakłady na działalność B+R 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w mln zł 

Ogółem 4 582,7 4 558,3 5 155,4 5 574,5 5 892,8 6 673,0 7 706,2 9 070,0

% PKB 0,59 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,60 x

budżetowe 

Polska 

2 503,2 2 498,3 2 616,9 2 617,5 2 802,2 3 059,6 3 392,5 3 952,6

Ogółem 324,7 358,2 372,6 435,5 454,7 563,7 611,5 845,8

% PKB 0,46 0,48 0,43 0,47 0,46 0,52 0,52 x

budżetowe 

Wielkopolska 

189,2 171,5 178,9 186,5 220,5 231,1 248,4 276,6

Polska 119,9 119,4 135,1 146,1 154,6 175,1 202,1 237,6Nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową na 
1 mieszkańca w zł  Wielkopolska 96,8 106,6 110,7 129,1 134,6 166,4 180,0 248,2

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Według podziału na kategorie, blisko 76,8% nakładów inwestycyjnych na B+R sta-
nowiły wydatki bieżące (w tym 32,7% to nakłady pochodzące z budżetu), a 23,2% inwesty-
cyjne. W kategorii nakładów bieżących 58,2% stanowiły nakłady na prace rozwojowe (378,0 
mln zł). W ostatnich latach obserwuje się wzrost udziału nakładów na prace rozwojowe i ba-
dania stosowane kosztem zmniejszenia udziału nakładów na badania podstawowe. Analizu-
jąc nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności, w la-
tach 2008-2009 w Wielkopolsce środki na B+R przeznaczano przede wszystkim na (wg kla-
syfikacji PKD 2007): produkcję mebli; uprawy rolne, chów i hodowlę zwierząt, łowiectwo, 
włączając działalność usługową; budownictwo; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; pro-
dukcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; produkcję 
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maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Szacuje się, że w 2009 roku około 
11,5% nakładów na B+R trafiło do przemysłu, zaś pozostałe środki do sekcji poza przemy-
słem. 

W 2009 roku około 58% nakładów na działalność badawczo-rozwojową pochodziło 
z budżetu Państwa (w kraju 52%). Wśród pozostałych źródeł finansowania B+R w Wielko-
polsce wymienić można: podmioty gospodarcze (26%, Polska – 27%), organizacje między-
narodowe i instytucje zagraniczne (7%, Polska – 6%) oraz placówki naukowe PAN i jednostki 
naukowo-badawcze (2%, Polska – 6%). Poziom finansowania budżetowego istotnie odróżnia 
całą Polskę, w tym również Wielkopolskę, od reszty Europy, gdzie środki przeznaczone na 
B+R pochodzą głównie z gospodarki, co jest zjawiskiem zdecydowanie korzystniejszym. Po-
zytywne wydaje się być obserwowany rokroczny nieznaczny spadek udziału finansowania 
sektora z budżetu Państwa, na rzecz innych źródeł, a w szczególności środków inwestowa-
nych przez podmioty gospodarcze. 

Biorąc pod uwagę podział nakładów na B+R według dziedzin nauk, w 2009 roku 
zdecydowanie dominowały nauki społeczno-humanistyczne (266,8 mln zł nakładów – 
31,5%), przyrodnicze (207,8 mln zł – 24,6%) oraz inżynieryjne i techniczne (202,3 mln zł – 
23,9%). Najmniej środków przeznaczono na nauki rolnicze (100,6 mln zł – 11,9%) oraz me-
dyczne i nauki o zdrowiu (68,3 mln zł – 8,1%). 

W 2009 roku na każdego mieszkańca województwa wydatkowane zostało średnio 
248,2 zł na działalność badawczo-rozwojową, przy średniej wartości dla kraju 237,6 zł – po 
raz pierwszy, w całym okresie 1999-2009 nakłady na działalność B+R w Wielkopolsce prze-
kroczyły średnią krajową. 

 
Ryc. 43.  Nakłady na B+R na 1 mieszkańca 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Przy utrzymaniu się powyższych tendencji w najbliższym czasie województwo po-
winno zdecydowanie oddalić się od poziomu średnich krajowych nakładów na B+R na 1 
mieszkańca, co jest przeciwieństwem sytuacji w całej grupie nakładów inwestycyjnych ogó-
łem, gdzie dynamika nakładów na poziomie krajowym zdecydowanie przewyższa tempo 
przyrostu tych nakładów w Wielkopolsce (zob. część poświęcona Inwestycjom). 

Wartość nakładów na działalność B+R na 1 zatrudnionego w sektorze w Wielkopol-
sce od wielu lat była o blisko ¼ niższa od średniej krajowej. W ostatnich latach na skutek 
znacznego wzrostu nakładów na B+R wskaźnik ten wzrósł, nieco zbliżając się do średniej 
krajowej. W 2009 roku nakłady na B+R wyniosły 65,6 tys. zł/zatrudnionego, co stanowiło 
87,5% średniej krajowej (wskaźnik poniesionych nakładów do 1 zatrudnionego w stosunku 
do roku poprzedniego wzrósł aż o 36%). 

 
Ryc. 44.  Nakłady na B+R na 1 zatrudnionego w B+R 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Jedną z wypadkowych wielkości nakładów poniesionych na działalność B+R jest 
stan aparatury naukowo-badawczej. Wg publikacji GUS „Nauka i technika w 2009r.” wartość 
brutto tej aparatury w Wielkopolsce wyniosła 598,4 mln zł brutto, (tj. 8,6% wartości aparatury 
w Polsce). Stopień jej zużycia osiągnął poziom 81,1% i był nieco wyższy niż średnie zużycie 
w Polsce (77,8%). W ciągu całego 2009 roku nabyto aparaturę o wartości 79,5 mln zł 
(3. miejsce wśród regionów). Z roku na rok zauważalny jest wzrost wartości aparatury na-
ukowo-badawczej oraz generowanego przez nią przychodu, jednak przy jednoczesnym 
wzroście stopnia jej zużycia (65,8% w 2000 roku, 78,5% w 2005, 77,1 w 81,1 w 2009 roku55. 

                                                 
55 Na podst. Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2010. 
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Istotnym efektem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej są wynalazki56 i 
wzory użytkowe57 zgłaszane do Urzędu Patentowego RP w celu ochrony własności przemy-
słowej. W Wielkopolsce podmioty gospodarcze zgłosiły w 2009 roku 282 wynalazków 
(4. miejsce w Polsce za województwami mazowieckim – 644, śląskim – 374 i dolnośląskim – 
287), co stanowiło 9,7% ogółu wynalazków w kraju (udział systematycznie rośnie). W tym 
samym czasie Urząd Patentowy RP udzielił 105 patentów na wynalazki Wielkopolan, co sta-
nowiło jedynie 6,8% udzielonych patentów w kraju (6. miejsce za mazowieckim – 339, ślą-
skim – 274, dolnośląskim – 170, małopolskim – 141 i łódzkim – 115). W porównaniu z latami 
poprzednimi obserwuje się w regionie wzrost liczby udzielanych patentów, przy nieznacznym 
zmniejszaniu się w pozostałych, prowadzących pod tym względem, regionach. 

Jeśli chodzi o ochronę wzorów użytkowych, to w 2009 roku w regionie zgłoszono 69 
takich wzorów (9,4% wartości dla kraju), zaś 38 wzorom udzielono ochrony prawnej (8,8% 
wartości dla kraju). Te wielkości sytuują region w grupie województw o przeciętnych wskaź-
nikach charakteryzujących ochronę własności wzorów użytkowych. 

Pewnego rodzaju alternatywą dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsię-
biorstwach przemysłowych jest zawieranie umów dotyczących nabycia licencji zagranicznych 
z krajów Unii Europejskiej. W 2009 roku w Wielkopolsce nabyto w ten sposób 34 licencje. 
Jedynie firmy z województw: śląskiego i mazowieckiego zbliżyły się do tej liczby nabywając 
odpowiednio: 28 i 27 licencji. W Polsce w 2009 roku dokonano zakupu 197 takich licencji. 

 
Tab. 78.  Ochrona własności przemysłowej w Polsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Wynalazki (liczba) 

Polska 2 268 2 381 2 028 2 157 2 392 2 488 2 899 
zgłoszone

Wielkopolska 172 222 174 199 189 218 282 

Polska 613 778 1 054 1 122 1 575 1 451 1 536 
udzielone patenty

Wielkopolska 31 43 65 60 92 87 105 

Wzory użytkowe (liczba) 

Polska 732 648 600 625 604 667 734 
zgłoszone

Wielkopolska 56 54 59 57 48 50 69 

Polska 666 894 829 869 605 616 431 udzielone prawa 
ochronne Wielkopolska 81 82 60 91 50 54 38 

Źródło: Dane Urzędu Patentowego RP 

 

Pozycję sfery B+R w gospodarce stosunkowo dobrze ilustruje wskaźnik przedsta-
wiający wielkość nakładów zaangażowanych w ten sektor w stosunku do wielkości PKB. W 
2008 roku nakłady na B+R wyniosły w Wielkopolsce 0,52% PKB (5. miejsce w kraju za ma-
zowieckim, małopolskim, pomorskim i łódzkim), podczas gdy dla całego kraju wskaźnik był 
wyższy i wynosił 0,60% PKB. Są to wielkości niewystarczające i mało satysfakcjonujące. Z 
analizy wskaźnika w latach 1999-2008 wynika, że skłonność do inwestowania w badania i 

                                                 
56 Nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać 

do stosowania. 
57 Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej 

postaci. 
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rozwój w Wielkopolsce od pewnego czasu z roku na rok rośnie. Po względnej stabilizacji w 
latach 1999-2006, od roku 2007 obserwuje się stopniowy wzrost jego wartości i to zarówno 
na poziomie regionu jak i całego kraju, przy czym zdecydowanie szybszy jest na poziomie 
Wielkopolski, przez co region z roku na rok zaczyna zbliżać się do wartości średniej krajowej. 

Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020, przyjętej przez Komisję Europejską w 
marcu 2010 roku, Europa, jako jeden z wymiernych celów nadrzędnych UE określiła jako ko-
nieczny do osiągnięcia poziom nakładów w sferze B+R w wysokości 3% PKB Wspólnoty. W 
odniesieniu do Strategii Europa 2020, poprzez odpowiednie zapisy w Krajowym Programie 
Reform, Polska zobowiązała się do osiągnięcia do 2020 roku wskaźnika 1,7% wydatków na 
B+R w stosunku do PKB. W związku z wymogiem realizacji tego założenia konieczne są 
zdecydowane działania służące zwiększeniu nakładów w gospodarce na działalność badaw-
czo-rozwojową. 

 
Ryc. 45.  Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Generalnie, poszczególne wskaźniki świadczące o poziomie rozwoju sektora ba-
dawczo-rozwojowego systematycznie osiągają coraz wyższe wartości, choć ciągle nie moż-
na ich uznać za satysfakcjonujące. Poprawa sytuacji – choć w zakresie dalece niewystarcza-
jącym – następuje we wszystkich elementach sektora B+R: w jednostkach naukowych, ba-
dawczo-rozwojowych, sektorze przedsiębiorstw oraz w instytucjach pośredniczących w ich 
wzajemnej współpracy, ze szczególnym zaznaczeniem stopniowego wzrostu nakładów na 
sferę B+R. 

Dalszy postęp w wykorzystaniu potencjału B+R regionu, szczególnie w przypadku 
przedsiębiorstw, jest podstawowym warunkiem trwałego zwiększania konkurencyjności wo-
jewództwa. Do tego potrzebny jest stały wzrost nakładów finansowych na działalność B+R, w 
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szczególności ze źródeł pochodzących z sektora prywatnego gospodarki, ale także zmiana 
pewnej mentalności w społeczeństwie, w tym choćby wśród naukowców, koncentrujących 
się dotychczas na działalności dydaktycznej i badaniach podstawowych. Konieczna wydaje 
się tu większa komercjalizacja badań i rozwijanie współpracy sektora badawczo-
rozwojowego i przedsiębiorców oraz wspomniane powyżej wypracowanie konkurencyjnych 
międzynarodowo specjalizacji. Szansą ku pozytywnym zmianom wydaje się być realizacja 
przyjętej na początku 2011 roku Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2010-2020, przedstawiającej założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej 
mającej za główny cel podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionu. Warunkiem 
koniecznym osiągnięcia tak określonego celu jest podjęcie systemowych działań przez różne 
podmioty regionalnego systemu innowacji, a więc samorządy lokalne, jednostki naukowo-
badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu, dzięki którym wielkopolskie przedsiębiorstwa 
będą w stanie skutecznie wprowadzać innowacje i konkurować na rynkach międzynarodo-
wych. 

 

Konkluzje: 

• wysoki potencjał sektora B+R w Wielkopolsce, 

• duży w skali kraju udział jednostek prowadzących działalność B+R, 

• znaczące w skali kraju zatrudnienie w sektorze B+R, 

• wysoka jakość i konkurencyjność kadry naukowo-badawczej, 

• niezbędne jest systematyczne podnoszenie poziomu konkurencyjności mię-
dzynarodowej instytucji B+R oraz szkół wyższych, 

• potrzebne jest wprowadzanie specjalizacji regionalnych Wielkopolski – konku-
rencyjnych w skali międzynarodowej, 

• niesatysfakcjonujący stan infrastruktury technicznej służącej rozwojowi sekto-
ra B+R, 

• niewystarczający poziom współpracy sfery B+R z gospodarką, 

• niedoskonałość jakościowa i ilościowa oraz nierównomierność w rozmieszcze-
niu infrastruktury „innowacyjnych” IOB-ów na obszarze Wielkopolski, 

• ponadprzeciętny w skali kraju poziom nakładów na B+R , wzrastający w ostat-
nich latach, 

• niski udział nakładów na B+R w stosunku do regionalnego PKB, 

• duży udział nakładów na B+R pochodzących ze środków publicznych (zjawisko 
przeciwne do krajów Europy Zachodniej). 
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3.4. Przemysł 
 

W gospodarce województwa wielkopolskiego ważną rolę odgrywa sektor przemy-
słu58. W sektorze tym w 2008 roku działalność prowadziło 23,5% wielkopolskich podmiotów 
gospodarczych, będących źródłem utrzymania ponad 34,3% ogółu pracujących. Podmioty te 
dostarczały istotną część wartości dodanej brutto wytworzonej w Wielkopolsce (35% w 2008 
roku). W skali kraju sektor wyróżnia się wysoką wartością wskaźnika produkcji sprzedanej na 
jednego zatrudnionego oraz na jednego mieszkańca. W odniesieniu do wskaźników poziomu 
krajowego, pod względem potencjału przemysłowego i efektów produkcyjnych, Wielkopolska 
zajmuje trzecią lokatę tuż za województwami mazowieckim i śląskim. Poszczególne wartości 
wskaźników charakteryzujących potencjał przemysłu Wielkopolski przewyższają zdecydo-
wanie średnie krajowe i to zarówno jeśli chodzi o udział sektora przemysłu w tworzeniu re-
gionalnej wartości dodanej, udział podmiotów gospodarczych sektora w ogólnej liczbie pod-
miotów, jak i udział pracujących w przemyśle w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce 
narodowej regionu. 

 
Ryc. 46.  Potencjał sektora przemysłu w gospodarce regionu w 2008 roku 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Polska Wielkopolska pilski poznański kaliski leszczyński koniński m. Poznań

Udział sektora przemysłu w tworzeniu wartości dodanej brutto
Udział podmiotów gospodarczych sektora przemysłu w ich liczbie ogółem
Udział pracujących w sektorze przemysłu do pracujących ogółem

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wielkopolska cechuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennych funkcji produkcyj-
nych. Najbardziej rozwinięte pod tym względem są duże ośrodki miejskie z Poznaniem, Kali-

                                                 
58 W ogólnym założeniu sektor przemysłu obejmuje przemysł i budownictwo, a więc zgodnie z obowiązująca w latach 2004-

2007 klasyfikacją PKD 2004 sekcje: C (górnictwo), D (przetwórstwo przemysłowe), E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę) oraz F (budownictwo), zaś według klasyfikacji PKD 2007 sekcje: B (górnictwo i wydobywanie), C 
(przetwórstwo przemysłowe), D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych), E (Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywację oraz F (budownictwo). 
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szem i Koninem na czele oraz Piła, Leszno, Ostrów Wlkp. i Gniezno. Biorąc pod uwagę po-
dział Wielkopolski na jednostki NUTS 3, największym potencjałem sektora przemysłu dyspo-
nuje podregion poznański i miasto Poznań, zaś najmniejszym podregion pilski, który bazuje 
raczej na swoim potencjale, jakim są zasoby leśne. Najwyższy udział podmiotów gospodar-
czych w liczbie podmiotów ogółem występuje w podregionie poznańskim. W przypadku pod-
regionu miasto Poznań, udział sektora przemysłu w strukturze wartości dodanej brutto oraz 
w liczbie podmiotów gospodarczych jest najniższy wśród wielkopolskich podregionów. 

W przemysłowym krajobrazie Wielkopolski obecni są europejscy, a nawet światowi 
(od niedawna również azjatyccy) partnerzy gospodarczy. Produkcja przemysłowa w regionie 
wyróżnia się ponadprzeciętną wartością na jednego zatrudnionego. Szansą na przyszłość i 
dynamiczny rozwój przemysłu w Wielkopolsce wydaje się być stworzenie ze stolicy woje-
wództwa ośrodka zaawansowanych technologicznie przemysłów wykorzystujących istniejący 
potencjał naukowo-badawczy. 

Struktura przemysłu w Wielkopolsce jest zróżnicowana. Działalność przemysłowa w 
Wielkopolsce w 2010 roku zorientowana była przede wszystkim wokół 12 działów, które sku-
piały 74,0% ogółu zatrudnionych w przemyśle i zrealizowały 83,5% wartości produkcji sprze-
danej całego województwa59. W wielkość przychodów ze sprzedaży produkcji przemysłowej 
największy udział wykazały przedsiębiorstwa produkujące artykuły spożywcze (20,7%), a 
także pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (13,8%). W dalszej kolejności największy 
wkład w produkcję sprzedaną miały następujące działy: produkcja mebli (6,6%), produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (6,2%), produkcja urządzeń elektrycznych (6,0%), wy-
twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (5,5%), 
produkcja wyrobów z metali (5,3%), produkcja napojów (4,9%), produkcja maszyn i urządzeń 
(3,9%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (3,8%), produkcja papieru i wyrobów z papie-
ru (3,4%) oraz produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (3,3%). 

Wysoka kultura rolna sprzyja przetwórstwu rolno-spożywczemu, który dominuje w 
Wielkopolsce. Region wyróżnia się szczególnie w produkcji: koncentratów obiadowych, 
mączki ziemniaczanej, wyrobów spirytusowych, konserw warzywnych, czekolady, a także 
serów, mleka, masła, słodyczy, mięsa i wędlin. Znaczący udział powyższych wyrobów w 
produkcji krajowej wynika przede wszystkim z bogatego zaplecza surowcowego i tradycji wy-
twarzania, ale także jest efektem znaczących inwestycji zagranicznych koncernów, jak np. 
Nestle, Strauss Cafe Poland, Kraft Foods, Bahlsen czy Wrigley. 

W przemyśle niezwykle ważną rolę odgrywają surowce mineralne i związany z nimi 
przemysł wydobywczy, hutniczy oraz produkcja energii, opierające się w dużej mierze na za-
sobach węgla brunatnego zlokalizowanych we wschodniej części regionu. W Zagłębiu Ko-
nińskim eksploatowane są złoża węgla brunatnego, torfu oraz borowiny o znaczeniu leczni-
czym, w okolicach Kłodawy złoża soli kamiennej i potasowej, a także złoża ropy naftowej i 
gazu ziemnego oraz kruszyw i surowców ceramicznych, znajdujące się w południowej i połu-
dniowo-zachodniej części województwa. W produkcji energii zdecydowanie mniejsze zna-
czenie odgrywa produkcja energii z wydobywanego gazu ziemnego, czy też ze źródeł odna-

                                                 
59 Na podstawie “Informacji o stanie gospodarki w Wielkopolsce w 2010 roku”, Departament Gospodarki UMWW, Poznań 

2011. 
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wialnych, jak np. elektrowni wiatrowych, czy elektrociepłowni, spalających biomasę, produku-
jących energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną. 

Silną pozycję w przemyśle regionu zajmuje produkcja pojazdów mechanicznych, 
maszyn i aparatury elektrycznej. Szczególne znaczenie ma tu produkcja samochodów oso-
bowych, samochodów ciężarowych i ciągników, autobusów, przyczep i naczep oraz wago-
nów pasażerskich. Wśród producentów dominują przedsiębiorstwa zagraniczne, jak 
Volkswagen, Skoda, czy MAN, choć z roku na rok rośnie rola polskich jak np. firmy Solaris 
Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie k. Poznania. Maszyny i urządzenia, których 
udział w produkcji krajowej jest największy, to przede wszystkim kuchenki gazowe z piekar-
nikami, chłodziarki i zamrażarki domowe oraz akumulatory. W regionie rozwijają się ponadto 
przemysły drzewny i meblarski, chemiczny, farmaceutyczny, sprzętu oświetleniowego, sprzę-
tu gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych, pro-
dukcja wyrobów gumowych (oponiarski), włókienniczy i odzieżowy. 

W przemyśle i budownictwie regionu w 2009 roku funkcjonowało 84,4 tys podmio-
tów gospodarczych (10,5% podmiotów sektora całego kraju), które w 99,5% należały do sek-
tora prywatnego. Najwięcej przedsiębiorstw produkcyjnych działało w podregionach: po-
znańskim (18,8 tys.) i miasto Poznań (17,7 tys.), zaś najmniej w podregionie pilskim, gdzie 
liczba podobnych podmiotów nie przekroczyła 7,5 tys. Cechą charakterystyczną wielkopol-
skiego przemysłu jest zdecydowana przewaga małych (90%) i średnich (7% ogółu) przed-
siębiorstw, których zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł 
gospodarki rynkowej. Największe przedsiębiorstwa produkcyjne zatrudniające powyżej 1 000 
osób stanowią zaledwie 0,03% ogółu firm. 

 
Tab. 79.  Podmioty gospodarcze i pracujący w sektorze przemysłu 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 740 545 747 915 738 747 741 605 748 642 774 301 804 181 802 111

Wielkopolska 75 843 76 823 76 037 76 678 77 807 81 345 84 929 84 414

pilski 7 045 6 977 6 827 6 920 7 154 7 405 7 566 7 482

poznański 16 138 16 518 16 532 16 755 17 203 18 098 18 906 18 797

kaliski 12 892 13 006 12 668 12 537 12 706 13 201 13 883 14 025

leszczyński 12 192 12 299 12 083 12 102 12 377 13 111 13 785 13 609

koniński 10 239 10 510 10 553 10 897 11 436 12 216 13 137 12 766

Podmioty go-
spodarki naro-
dowej w sekto-
rze przemysłu 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 17 337 17 513 17 374 17 467 16 931 17 314 17 652 17 735

Polska x x x 2 907 330 3 007 813 3 145 896 3 190 042 3 023 175

Wielkopolska x x x 334 574 340 122 357 617 354 953 338 133

pilski x x x 36 613 38 081 39 847 39 214 36 588

poznański x x x 64 980 67 051 72 277 72 001 70 246

kaliski x x x 63 348 65 100 67 595 70 730 66 762

leszczyński x x x 57 003 56 783 59 607 60 142 56 987

koniński x x x 51 585 52 542 55 375 55 443 53 265

Pracujący w 
sektorze prze-
mysłu (wg PKD 
2007)60 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań x x x 61 045 60 565 62 916 57 423 54 285

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

                                                 
60 Jako pracujących rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; z uwzględnieniem 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dane szacunkowe); w 2003 wg faktycznego miejsca pracy, a od 
2004 wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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W 2009 roku w sektorach przemysłowym i budowlanym łącznie na terenie Wielko-
polski pracowało 338,1 tys. osób (11,2% pracujących w przemyśle i budownictwie w kraju), 
co stanowiło około 33,2% ogółu pracujących w całej gospodarce narodowej regionu. Naj-
większa liczba pracujących w przemyśle występowała w podregionie poznańskim (70,3 tys.) i 
kaliskim (66,8 tys.), a najmniejsza w podregionie pilskim (36,6 tys.). Na 1 000 mieszkańców 
Wielkopolski w 2009 roku 99,2 osób pracowało w przemyśle i budownictwie (w kraju 79,2 
osób), co oznacza zdecydowany spadek w porównaniu z rokiem 2007 – 105,1 osób. 

Znaczenie przemysłu w gospodarce Wielkopolski w ostatnich kilku latach uległo 
osłabieniu. Po okresie koniunktury w latach 2002-2007 roku – w ostatnich dwu latach sytu-
acja ulega stopniowemu pogorszeniu, czego jedną z najważniejszych przyczyn jest światowy 
kryzys finansowy i osłabienie gospodarcze ostatnich dwu lat. Świadczy o tym m.in. malejąca, 
czy wręcz ujemna od 2008 roku (po uprzednim zauważalnym wzroście) dynamika wzrostu 
liczby pracujących w tym sektorze. Dynamika przyrostu liczby podmiotów gospodarczych za-
rejestrowanych w przemyśle, wzrastająca od 2004 roku w coraz szybszym tempie, od roku 
2008 w części podregionów, a od 2009 już we wszystkich, również zaczęła spadać, co ilu-
struje tezę o malejącej w przeciągu ostatnich kilku lat roli przemysłu w gospodarce regionu. 
Tezę taką potwierdza również zahamowanie dynamicznego wzrostu wielkość produkcji 
sprzedanej przemysłu (wyrażonej w cenach bieżących) oraz zahamowanie wzrostu udziału 
wartości dodanej wytworzonej w przemyśle i budownictwie. 

Wielkość produkcji sprzedanej przemysłu wyrażona w liczbach bezwzględnych i w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca, osiąga w Wielkopolsce ponadprzeciętny w skali kraju poziom. 
W 2009 roku podmioty prowadzące działalność w przemyśle uzyskały 98,4 mld zł produkcji 
sprzedanej, co stanowiło 11,0% całej krajowej produkcji sprzedanej. W strukturze sprzedaży 
w obu przypadkach dominowała działalność produkcyjna. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
produkcja sprzedana wyniosła w przypadku regionu 28,9 tys. zł i była o ponad 5,4 tys. zł 
wyższa od średniej krajowej (o 18,7%). W roku 2009 w porównaniu do 2008 roku nastąpił 
spadek dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, obliczanej wg PKD z roku 2007, zarówno 
na poziomie krajowym (95,5% wartości 2008 roku), jak i regionalnym (95,3% wartości). 

 
Tab. 80.  Produkcja sprzedana przemysłu (wg PKD 2007) 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 687 810,1 775 521,5 873 470,7 918 281,9 896 379,8 Produkcja sprzeda-
na przemysłu w mln 
zł (ceny bieżące) Wielkopolska 78 588,4 86 169,6 93 448,8 96 768,4 98 370,8 

Polska 18 024,0 20 338,0 22 916,0 24 092,0 23 494,0 Produkcja sprzeda-
na przemysłu na 1 
mieszkańca w zł  Wielkopolska 23 330,0 25 534,0 27 630,0 28 535,0 28 906,0 

Polska x 111,6% 110,7% 103,6% 95,5% Dynamika produkcji 
sprzedanej przemy-
słu (wg PKD 2007) Wielkopolska x 109,2% 104,8% 103,5% 95,2% 

Udział sektora MŚP w produkcji sprzedanej przemysłu (w %) 

Ogółem 39,3% 38,1% 37,8% 36,6% 36,8% 

0-49 17,6% 16,9% 16,6% 16,2% 16,6% 

50-249 

Polska 

21,7% 21,3% 21,2% 20,4% 20,2% 

Ogółem 42,8% 42,3% 43,4% 42,5% 42,9% 

0-49 19,1% 19,1% 19,2% 18,5% 18,9% 

50-249 

Wielkopolska 

23,7% 23,3% 24,2% 24,0% 24,0% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 47.  Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (wg PKD 2007) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

W strukturze wytwarzania produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 roku w Wielko-
polsce dominowało przetwórstwo przemysłowe (91,2% wartości ogółem61), a w szczególno-
ści produkcja artykułów spożywczych, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i na-
czep, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja mebli, produkcja wyrobów z gumy i two-
rzyw sztucznych oraz produkcja napojów. W dalszej kolejności produkcję sprzedaną wytwo-
rzyły sekcje związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz parę 
wodną i gorącą wodę, z górnictwem i wydobywaniem, a także z dostawą wody, gospodaro-
waniem ściekami i odpadami oraz rekultywacją. 

Największą produkcję sprzedaną przemysłu w 2009 roku wytworzyły podmioty naj-
większe, zatrudniające powyżej 500 pracowników (47,5% wartości produkcji). W dalszej ko-
lejności do tworzenia produkcji przyczyniały się podmioty zatrudniające 50-249 pracowników 
(25,8%), 250-499 pracowników (13,8%) i poniżej 50 pracowników (12,9%).62 

 

                                                 
61 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie 2010”, Urząd statystyczny w Poznaniu, Poznań 2010. 
62 Na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 

2010. 
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Ryc. 48.  Produkcja sprzedana przemysłu według struktury wytworzenia w 2005 i 2009 roku 
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2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie opracowania „Województwo Wielkopolskie 2010” GUS 

 

Sytuację w wielkopolskim budownictwie obrazuje wielkość produkcji budowlano-
montażowej. W 2009 roku wartość sprzedaży zrealizowanej na terenie województwa wynio-
sła 14,3 mld zł (9,2% produkcji wytworzonej w kraju). Blisko połowa produkcji została wytwo-
rzona przez podmioty zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, około 30% 
przez podmioty budujące budynki, zaś pozostała część przez wykonujące roboty budowlane 
specjalistyczne. Ogólnie wartość produkcji budowlano-montażowej wykazuje tendencję ro-
snącą, zarówno wyrażoną w wartościach bezwzględnych jak i w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca (w 2009 roku produkcja na 1 mieszkańca wyniosła 4,2 tys. zł i była o ok. 140 zł wyższa od 
analogicznego wskaźnika dla kraju), przy czym w 2008 roku obserwowana była delikatna 
stagnacja, mająca swoje uzasadnienie w minionym kryzysie finansowym na świecie. 

 
Tab. 81.  Produkcja sprzedana budowlano-montażowa (wg PKD 2004) 

Zmienna Przekrój 
terytorialny 2005 2006 2007 2008 200963 

Polska 78 564,4 94 148,0 118 269,2 136 640,1 154 421,9 Produkcja sprzedana budowlano-
montażowa w mln zł64 Wielkopolska 7 819,5 9 921,3 11 653,7 11 832,9 14 277,0 

Polska 2 059,0 2 469,4 3 102,9 3 583,0 4 045,9 Produkcja sprzedana budowlano-
montażowa na 1 mieszkańca w zł Wielkopolska 2 318,7 2 936,6 3 440,8 3 482,7 4 188,9 

Polska x 119,8% 125,6% 115,5% 113,0% Dynamika produkcji sprzedanej 
przemysłu Wielkopolska x 126,9% 117,5% 101,5% 120,7% 

Sprzedaż zrealizowana na terenie 
województwa przez podmioty ma-
jące siedzibę zarządu w danym 
województwie w mln zł 

6 877,3 8 848,5 10 043,6 10 337,4 13 067,9 

Sprzedaż zrealizowana na terenie 
województwa przez podmioty ma-
jące siedzibę zarządu poza woje-
wództwem w mln zł 

942,2 1 072,8 1 610,1 1 495,4 1 209,1 

Sprzedaż zrealizowana przez 
podmioty mające siedzibę na te-
renie województwa w mln zł 

Wielkopolska 

7 722,4 10 032,4 12 041,5 13 088,6 15 677,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

 

                                                 
63 Dane za 2009 rok przedstawione według klasyfikacji PKD2007. 
64 Zrealizowana przez podmioty budowlane – według miejsca wykonywania robót. 
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Konkluzje: 

• znaczący w skali kraju potencjał przemysłowy Wielkopolski, 

• duże zróżnicowanie przestrzenne funkcji produkcyjnych, 

• zróżnicowanie struktury branżowej przemysłu w regionie, 

• stworzenie w Poznaniu ośrodka zaawansowanych technologicznie przemysłów 
wykorzystujących istniejący potencjał B+R szansą rozwoju regionu, 

• kluczowe znaczenie przemysłu spożywczego i motoryzacyjnego w produkcji 
sprzedanej przemysłu, 

• istotna rola surowców mineralnych w przemyśle, szczególnie wydobywczym, 

• zdecydowana przewaga małych przedsiębiorstw produkcyjnych w strukturze 
podmiotów sektora, 

• duży stopień przestrzennego zróżnicowania rozwoju przemysłu w regionie, 

• obserwowany w ostatnich dwu latach spadek znaczenia sektora przemysłu – 
wpływ ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, 

• zdecydowania dominacja przetwórstwa przemysłowego w strukturze wytwo-
rzonej produkcji sprzedanej przemysłu, 

• ponadprzeciętna wartość wskaźników produkcji sprzedanej przemysłu i pro-
dukcji budowlano-montażowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 
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3.5. Usługi 
 

Dominującym sektorem w gospodarce Wielkopolski są usługi. W 2008 roku w usłu-
gach w rejestrze REGON zarejestrowanych było 72,6% ogółu podmiotów funkcjonujących w 
regionie, które zatrudniały łącznie 45,5% ogółu pracujących (wskaźnik liczby pracujących 
łącznie z rolnictwem indywidualnym). Przedsiębiorstwa usługowe wytworzyły w 2008 roku 
59,8% wartości dodanej brutto województwa, co wskazuje na wysoką produktywność tego 
sektora gospodarki. 

 
Ryc. 49.  Potencjał sektora usług w gospodarce Wielkopolski w 2008 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Województwo wielkopolskie cechują niższe od średnich krajowych wartości wskaź-
ników określających znaczenie tego sektora dla gospodarki. Udział podmiotów zarejestrowa-
nych w rejestrze REGON w sekcjach związanych z usługami w 2008 roku był o 3,5 p.proc. 
niższy (76,1% w kraju), udział pracujących w sektorze – o ponad 5,0 p.proc. niższy (50,5% w 
kraju), natomiast udział usług w wytworzonej wartości dodanej brutto był niższy o 5,5% od 
wskaźnika krajowego (65,3%). W porównaniu z latami wcześniejszymi w regionie obserwuje 
się stopniowy wzrost znaczenia sektora usług.  

Region cechuje duże zróżnicowanie przestrzenne stopnia rozwoju funkcji usługo-
wych. Usługi największą rolę odgrywają w ośrodkach subregionalnych, gdzie ich udział w 
gospodarce jest największy. Wśród poszczególnych podregionów NUTS 3, zdecydowanie 
wyróżnia się miasto Poznań, w którym 80,4% wszystkich podmiotów gospodarczych prowa-
dzi działalność usługową, pracujących w usługach jest ponad 73,5% ogółu pracujących w 
mieście, a cały sektor wytwarza blisko 71% wartości dodanej brutto. Stolicę województwa 
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uznać należy dodatkowo za silny ośrodek świadczenia usług publicznych o znaczeniu po-
nadregionalnym. Zdecydowanie niższe wartości odpowiednich wskaźników cechują podre-
giony: kaliski, koniński, leszczyński i poznański. 

W Wielkopolsce w 2009 roku w sekcjach bezpośrednio związanych z usługami za-
rejestrowanych było 261,2 tys. przedsiębiorstw (9,2% podmiotów sektora w całym kraju), z 
czego aż 29,3% (76,5 tys.) funkcjonowało w podregionie miasto Poznań. Najmniej tego ro-
dzaju podmiotów zarejestrowanych było w podregionie pilskim – 8,9% (23,3 tys. podmiotów). 
Od 2002 roku następował stopniowy przyrost liczby podmiotów gospodarczych sfery usług, 
przy czym w największym stopniu dotyczyło to podregionu poznańskiego (26,9% wzrostu do 
2009 roku) i podregionu miasto Poznań (16,0%). Jedynie w podregionie w pilskim w oma-
wianym okresie nastąpił spadek liczby podmiotów (o 2,1%). Takie zmiany liczby podmiotów 
sektora usług w podregionach oznaczają dalszy wzrost dysproporcji między poszczególnymi 
obszarami województwa. 

 
Tab. 82.  Podmioty gospodarcze i pracujący w sektorze usług 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 2 633 996 2 731 594 2 752 382 2 785 254 2 795 740 2 817 216 2 857 304 2 844 724

Wielkopolska 235 397 244 883 246 487 251 905 254 539 257 214 262 099 261 177

pilski 23 787 23 883 23 530 23 651 23 846 23 727 23 744 23 289

poznański 37 115 39 281 40 240 41 492 43 265 44 471 46 337 47 090

kaliski 38 948 40 030 39824 39 869 40 069 39 881 40 359 40 408

leszczyński 32 718 34 017 34 350 34 775 35 292 35 414 35 838 35 126

koniński 36 862 38 458 38 435 39 511 39 986 40 239 40 896 38 760

Podmioty go-
spodarki naro-
dowej w sekto-
rze usług 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 65 967 69 214 70 108 72 607 72 081 73 482 74 925 76 504

Polska x x x 4 863 094 4 965 834 5 162 493 5 369 241 5 421 485

Wielkopolska x x x 425 342 438 503 458 275 466 557 474 106

pilski x x x 62 496 62 754 65 569 66 692 67 722

poznański x x x 57 783 58 806 60 901 64 770 67 098

kaliski x x x 51 136 54 621 59 698 56 079 57 102

leszczyński x x x 37 909 38 719 38 910 40 457 41 025

koniński x x x 54 463 58 900 63 413 67 909 68 470

Pracujący w sek-
torze usług (wg 
PKD 2007) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań x x x 161 555 164 703 169 784 170 650 172 689

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Podobnie jak w przypadku przemysłu, usługi cechują się zdecydowaną przewagą 
ilościową przedsiębiorstw małych, w szczególności mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 
9 pracowników (powyżej 95% przedsiębiorstw sektora). 

Według danych GUS, w sektorze usług w regionie w 2009 roku pracowało 474,1 
tys. osób, tj. 8,7% ogółu zatrudnionych w usługach w całym kraju. Ponad 1/3 wszystkich pra-
cujących w usługach w Wielkopolsce (172,7 tys. osób – 36,4%) skupiona była w mieście Po-
znaniu. Charakterystyczna w tym sektorze usług jest duża dynamika przyrostu liczby pracu-
jących, zdecydowanie przewyższająca dynamikę przyrostu liczby przedsiębiorstw. W 2009 
roku w porównaniu z rokiem 2005 nastąpił przyrost liczby osób pracujących w usługach o 
11,5% w województwie i 11,5% w kraju, podczas gdy odpowiednie wskaźniki dla podmiotów 
gospodarczych wyniosły odpowiednio 3,7% w regionie i 2,1% w kraju. Wśród jednostek po-
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ziomu NUTS 3 największym tempem przyrostu liczby pracujących w sektorze charakteryzo-
wały się podregiony: koniński (25,7%) i poznański (16,1%), zaś najniższym miasto Poznań 
(6,9%), leszczyński (8,2%) i pilski (8,3%). 

W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w Wielkopolsce w 2009 roku w usługach 
pracowało 139,1 osób. Wskaźnik ten był zbliżony do średniej krajowej (142,0 osób/1 000 
mieszkańców), przy czym w ostatnich latach obserwuje się jego wzrost, co oznacza wzrost 
zatrudnienia w sektorze pomimo występowania osłabienia gospodarczego, co wydaje się 
zjawiskiem pozytywnym. Wśród podregionów najwyższym wskaźnikiem wyróżniało się mia-
sto Poznań z wynikiem 311,6 osób pracujących w usługach na 1 000 mieszkańców oraz 
podregion pilski (165,5 osób/1 000 mieszkańców), podczas gdy pozostałe podregiony Wiel-
kopolski wykazywały wartości zdecydowanie poniżej średniej województwa (75,3-116,0 
osób/1 000 mieszkańców). 

 

Największą liczebnością i udziałem w sektorze usług w województwie cechują się 
podmioty gospodarcze z sekcji „Handel i naprawy”. W 2008 roku przedsiębiorstwa tej sekcji 
wytworzyły 20,1% wartości dodanej brutto województwa. W Wielkopolsce zarejestrowanych 
jest ponad 101,4 tys. przedsiębiorstw tej sekcji (48,7% podmiotów sektora usług), w których 
pracuje 221,2 tys. osób, tj. 32,5% ogółu pracujących w usługach (dane za 2009 rok). 

Znaczenie handlu w sektorze usług w województwie z roku na rok staje się coraz 
większe. W 2009 roku sprzedaż towarów w sekcji handel wyniosła 111,5 mld zł, podczas gdy 
jeszcze w roku 2005 była prawie dwukrotnie niższa (69,5 mld zł). Około 51,5% wartości 
sprzedaży ogółem stanowi sprzedaż hurtowa (57,5mld zł), przy czym z roku na rok udział ten 
zmniejsza się kosztem sprzedaży detalicznej towarów (w 2009 roku – 54,1 mld zł, tj. 
21,5 tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca). W przypadku sprzedaży hurtowej ponad ¾ jej 
wartości stanowi sprzedaż towarów nieżywnościowych, 17% żywność i napoje bezalkoholo-
we, zaś około 7% napoje alkoholowe (obserwuje się systematyczny wzrost udziału tego 
asortymentu w sprzedaży hurtowej). W kategorii sprzedaży detalicznej towarów sprzedaż ar-
tykułów nieżywnościowych stanowi już tylko 49% wartości ogółem, kosztem wzrostu udziału 
sprzedaży żywności i napojów bezalkoholowym (44%) i identycznym udziale sprzedaży na-
pojów alkoholowych (7%). 

 
Ryc. 50.  Struktura wartości sprzedaży hurtowej i detalicznej w 2009 roku (wg PKD 2007) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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W Wielkopolsce w 2009 roku funkcjonowało 33,9 tys. sklepów (co daje średnią licz-
bę 100 mieszkańców przypadającą na 1 sklep), przy czym od 2003 roku obserwowana jest 
tendencja stopniowego spadku liczby tego typu obiektów. Dotyczy to głównie obiektów 
mniejszych, z czym związany jest jednoczesny szybki rozwój wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych, tj. hipermarketów (39 obiektów w 2009 roku w Wielkopolsce), supermarke-
tów (392 obiekty), domów towarowych (6) i domów handlowych (27). W strukturze właści-
cielskiej w Wielkopolsce dominują koncerny zagraniczne m.in.: Tesco, Kaufland, Jeronimo 
Martins, Auchan, Carrefour, Netto, Ikea, Lidl, Intermarche, Metro AG. Nieliczne są wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe, będące własnością polską. Należą do nich m.in. supermar-
kety Chata Polska, POLOmarket oraz dynamicznie rozwijającą się sieć sklepów Piotr i Pa-
weł. 

Spośród pozostałych sekcji sektora usług, znaczącą rolę w regionie odgrywają: 
„Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (31,0 tys. przedsiębiorstw – 11,8% ogółu 
podmiotów usługowych w gospodarce, zatrudniających 6,1% pracowników usług), „Transport 
i gospodarka magazynowa” (23,2 tys. przedsiębiorstw – 8,8% przedsiębiorstw usługowych w 
regionie, zatrudniających 9,9% pracujących w usługach) oraz „Ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna” (17,1 tys. przedsiębiorstw – 6,5% przedsiębiorstw usługowych zatrudniających 
8,7% osób pracujących w usługach). 

Specyficzną sekcją usług jest „Edukacja”, w której w 2009 roku funkcjonowało tylko 
10,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. 4,0% przedsiębiorstw sektora, jednak skupiało aż 
14,3% pracujących w usługach w województwie. Prawie połowę z przedsiębiorstw stanowiły 
podmioty należące do sektora publicznego. 

 
Ryc. 51.  Podmioty gospodarcze sektora usług z podziałem na sekcje w 2009 roku (wg PKD 2007) 

11,8%8,8%

8,2%

3,3%

3,2%

2,8%

2,3%
1,1%

4,0%

4,5%

4,7%

6,5%

38,7%

Handel i naprawy

Działalność prof esjonalna, naukowa i
techniczna

Transport i gospodarka magazynowa

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność f inansowa i ubezpieczeniowa

Edukacja

Usługi administrowania i działalność
wspierająca
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi

Inf ormacja i komunikacja

Kultura, rozrywka i rekreacja

Administracja publiczna i obrona
narodowa
Pozostała działalność usługowa

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 52.  Pracujący sektora usług z podziałem na sekcje w 2009 roku (wg PKD 2007) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Wielkopolska zajmuje ważne miejsce na mapie gospodarczej kraju. Szczególną ro-
lę w krajobrazie regionu odgrywają Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których odbywają 
się największe imprezy wystawiennicze nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-
Wschodniej. Należą one do najstarszych i największych zarówno w Polsce, jak i w Europie, 
dzięki czemu Poznań uważany jest za ważny ośrodek kongresowo-wystawienniczy w tej 
części Europy (w rankingach organizatorów imprez targowych w Europie Środkowo-
Wschodniej MTP zajmują 2. miejsce, zaś wśród najistotniejszych organizatorów targów na 
świecie miejsce 33. – w światowym rankingu miast targowych AUMA).  

Targi poznańskie to kompleks 16 klimatyzowanych hal wystawienniczych o wyso-
kim standardzie i dużej powierzchni, stanowiących największe i najnowocześniejsze centrum 
targowo-wystawiennicze w Polsce (ponad 110 tys. m2 w halach wystawienniczych i prawie 
35 tys. m2 terenu otwartego). W 2010 roku zorganizowano na MTP około 80 wydarzeń tar-
gowych, z uczestnictwem 11 tys. wystawców z 70 krajów świata, którzy wykupili przestrzeń o 
łącznej powierzchni 360 tys. m2 oraz 0,5 mln zwiedzających65. Dla porównania, w 2009 roku 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentowało się 10 tys. wystawców, 
w tym 2,3 tys. firm zagranicznych z 70 krajów. Analizując dane statystyczne ostatnich lat, 
można zaobserwować tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o liczbę organizowanych imprez i 
osób je zwiedzających, przy jednoczesnym zmniejszaniu się powierzchni wystaw i względnej 
stagnacji w przypadku liczby wystawców66, co po części może być spowodowane perturba-

                                                 
65 Na podstawie informacji publikowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 
66 Na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 

2010. 
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cjami ostatnich lat w gospodarce na rynku światowym, które mogło odczuć wielu przedsię-
biorców. Międzynarodowe Targi Poznańskie to niekwestionowany lider na polskim rynku - 
posiada ponad 53% udziału w całkowitej sprzedaży powierzchni targowej w Polsce, co jed-
noznaczne potwierdza dominację Poznania w tym zakresie. 

Oprócz stolicy województwa, targi odbywają się również w innych subregionalnych 
ośrodkach regionu, mając z reguły charakter lokalny. W swej tematyce skupiają się głównie 
na promocji produktów, usług i osiągnięć lokalnych. 

 

Konkluzje: 

• wysoka produktywność sektora usług – dominującego w Wielkopolsce, choć o 
niższych wskaźnikach udziału w gospodarce niż średnio w kraju, 

• duże zróżnicowanie przestrzenne stopnia rozwoju funkcji usługowych, 

• stopniowy wzrost znaczenia usług w gospodarce regionu, 

• znaczne zróżnicowanie przestrzenne rozwoju usług w Wielkopolsce – najwięk-
szy potencjał skupiony w stolicy województwa, 

• niska, choć z roku na rok rosnąca, liczba pracujących przypadająca na 1 przed-
siębiorstwo sektora, 

• dominująca rola sekcji „Handel i naprawy” w sektorze usług, 

• znacząca rola Międzynarodowych Targów Poznańskich w kraju i zagranicą. 
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3.6. Rolnictwo 
 

W 2009 roku użytki rolne (wg siedziby użytkowania) zajmowały 1 807,3 tys. ha, co 
stanowiło 59,4% powierzchni Wielkopolski. Na użytki rolne w regionie składały się: 

• grunty orne – 1 525,7 tys. ha – 84,4% ogólnej powierzchni użytków rolnych, 

• sady – 19,7 tys. ha – 1,1%, 

• łąki – 210,1 tys. ha – 11,6%, 

• pastwiska – 31,7 tys. ha – 1,8%, 

• pozostałe (grunty w złej kulturze) – 20,1 tys. ha – 1,1% ogólnej powierzchni użytków 
rolnych. 

Udział użytków rolnych w porównaniu do 2000 roku uległ zmniejszeniu o blisko 
3 p.proc. w stosunku do ogólnej powierzchni województwa, choć w pierwszych latach po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej odnotowano wzrost powierzchni użytków rolnych co 
związane było m.in. wprowadzeniem dopłat obszarowych dla rolnictwa oraz zmiany w sys-
temie ewidencji gruntów. 

Ogółem w województwie w 2009 roku było 187,7 tys. gospodarstw rolnych, które 
zajmowały powierzchnię 1 989,2 tys. ha, co stanowiło 10,8% powierzchni będącej w użytko-
waniu gospodarstw w kraju. Dominujące w województwie wielkopolskim 187,2 tys. gospo-
darstwa rolne sektora prywatnego posiadały w użytkowaniu 1 898,1 tys. ha gruntów, tj. 
62,4% ogólnej powierzchni województwa, natomiast gospodarstwa rolne sektora publicznego 
użytkowały jedynie 91,1 tys. ha, tj. 3,0% ogólnej powierzchni. Najwięcej gospodarstw, blisko 
27%, posiadało powierzchnię poniżej 1 ha. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w 
gospodarstwie rolnym w województwie wielkopolskim osiągnęła 13,5 ha, co stawia woje-
wództwo na 8. miejscu w kraju (najwięcej województwo zachodniopomorskie – 30,3 ha oraz 
warmińsko-mazurskie – 23,0 ha, najmniej małopolskie – 3,8 ha oraz podkarpackie – 4,5 ha). 

 
Tab. 83.  Gospodarstwa rolne w Wielkopolsce 

Zmienna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Gospodarstwa rolne ogółem [szt.] 202 073 199 382 195 721 185 679 189 216 184 974 189 043 187 743

 - do 1 ha włącznie 62 458 61 964 63 030 55 829 52 608 49 145 52 236 50 455

 - powyżej 1 ha do mniej niż 2 ha 27 290 25 909 26 537 23 361 22 898 22 992 23 561 24 968

 - od 2 do mniej niż 5 ha 30 338 30 064 28 038 27 800 30 806 31 538 30 492 30 569

 - od 5 do mniej niż 10 ha 33 004 33 950 30 923 31 120 35 594 32 485 34 835 35 338

 - od 10 do mniej niż 15 ha 22 153 21 081 20 549 20 700 21 040 21 392 20 748 21 053

 - od 15 do mniej niż 20 ha 11 220 11 030 10 926 10 290 11 236 10 213 10 460 9 759

 - od 20 do mniej niż 30 ha 8 720 6 984 8 202 8 779 7 558 8 824 8 398 7 388

 - od 30 do mniej niż 50 ha 4 291 4 952 4 536 5 036 4 669 5 164 4 802 4 577

 - od 50 do mniej niż 100 ha 1 578 2 476 1 682 1 776 1 792 2 104 2 409 2 382

 - 100 ha i więcej 1 021 972 1 298 988 1 015 1 117 1 102 1 254

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2003-2010; GUS 
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W latach 2000-2009 przybyło w województwie blisko 23,5 tys. ciągników. Ich liczba 
osiągnęła w 2009 roku wielkość ponad 164 tys. sztuk, dzięki czemu pod tym względem re-
gion zajmuje 3. miejsce po województwie mazowieckim i lubelskim. Na 1 ciągnik w woje-
wództwie wielkopolskim przypada 11 ha użytków rolnych. Jest to spadek w stosunku do 
2000 roku o 2,2 ha. 

W województwie wielkopolskim w rolnictwie, łącznie z rolnictwem indywidualnym, 
pracuje 203,1 tys. osób. Jest to około 11,2 pracujących na 100 ha użytków rolnych, co klasy-
fikuje region na 8. miejscu po województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, 
łódzkim, śląskim, mazowieckim i podlaskim.  

 

Działalność rolniczą prowadziło około 90% gospodarstw. Pozostałe prowadziły 
działalność gospodarczą inną niż rolniczą, związaną z gospodarstwem rolnym, do których 
zaliczyć można: działalność usługowa z wykorzystaniem własnego sprzętu agroturystyka, 
wynajem pokoi, przetwórstwo produktów rolnych, przetwarzanie drewna, rękodzieło, akwa-
kulturę. 

Wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną powoduje, że produkcja rolna 
metodami ekologicznymi zyskuje na znaczeniu. W 2008 roku w Wielkopolsce było 549 pro-
ducentów rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi, w tym 516 ekologicz-
nych gospodarstw rolnych oraz 33 przetwórnie ekologiczne. 239 gospodarstw ekologicznych 
posiadało certyfikat zgodności, natomiast 277 gospodarstw znajdowało się w okresie prze-
stawiania produkcji na metody ekologiczne. Powierzchnia upraw ekologicznych w Wielkopol-
sce w 2009 roku wynosiła 21,1 tys. ha, z czego 7,25 tys. ha to użytki rolne z certyfikatem 
zgodności, a 13,85 tys. ha to użytki rolne w okresie przestawiania produkcji. Sytuuje to wo-
jewództwo wielkopolskie na 7. miejscu wśród województw w kraju.  

 
Tab. 84.  Gospodarstwa ekologiczne w Wielkopolsce 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polska 1 977 2 286 3 760 7 182 9 187 11 870 14 896Liczba producentów rolnych pro-
wadzących produkcję metodami 
ekologicznymi  Wielkopolska 39 40 70 202 264 414 516

Polska 43 827 49 928 104 932 166 300 228 009 287528,4 314 921Powierzchnia ekologicznych upraw 
rolnych (ha) Wielkopolska 1 440 1 817 4 816 12 011 14 511 21 096 20 417

Polska 882 1 287 1 683 1 463 3 504 6 618 8 685Liczba producentów rolnych posia-
dających certyfikat Wielkopolska 28 32 33 26 67 168 239

Polska 20 862 30 242 46 817 38 673 75 091 137 891 178 732Powierzchnia ekologicznych użyt-
ków rolnych posiadających certyfi-
kat (ha) Wielkopolska 1 124 1 299 1 357 1 682 3 741 7 248 9 850

Polska x 22 55 99 170 207 236Liczba przetwórni produktów rolnic-
twa ekologicznego  Wielkopolska x 2 4 9 17 18 33

Źródło: Raporty „Rolnictwo ekologiczne w Polsce” – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

 

Powierzchnia użytków rolnych zmeliorowanych w regionie wyniosła ponad 970 tys. 
ha (53,7% użytków rolnych), w tym blisko 840 tys. ha gruntów ornych oraz 135 tys. ha łąk i 
pastwisk. Biorąc pod uwagę istniejące w województwie, niezbyt korzystne z punktu widzenia 
rolnictwa, uwarunkowania klimatyczne, hydrologiczne i glebowe, potrzeby melioracyjne użyt-
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ków rolnych są bardzo duże. Świadczy o tym, między innymi, wysoki udział użytków rolnych 
w województwie wymagających zabiegów melioracyjnych, to jest użytków położonych na 
glebach nadmiernie uwilgotnionych oraz stale i okresowo podmokłych. Ocenia się, że w 
Wielkopolsce kompleksowej odbudowy, polegającej na odtworzeniu sieci rowów melioracji 
szczegółowych oraz odbudowie i renowacji istniejących systemów drenarskich, wymagają 
urządzenia melioracyjne na powierzchni blisko 300 tys. ha użytków rolnych. Melioracji no-
wych wymaga łącznie ponad 170 tys. ha użytków rolnych, charakteryzujących się wadliwymi 
właściwościami glebowo-wodnymi. 

W Wielkopolsce nawadnianych jest 22,3 tys. użytków rolnych (wraz z gruntami le-
śnymi), z czego zdecydowana większość, ponad 20,3 tys. ha poprzez podsiąk. Deszczownie 
stosowane są na 1,75 tys. ha, natomiast nawadnianie stokowe oraz poprzez zalewanie na 
niecałych 200 ha. 

 

Gospodarstwa rolne w Wielkopolsce są bardzo zróżnicowane, od bardzo małych do 
wielkoobszarowych, od nastawionych na wielokierunkową produkcję do wyspecjalizowanych 
jednokierunkowych produkcji. Aby stać się konkurencyjnym na rynku rolnicy, niezależnie od 
wielkości gospodarstwa, kierunku produkcji, czy poziomu nowoczesności, tworzą grupy pro-
ducentów rolnych, których celem jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wy-
zwaniom opartym na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. W województwie wielkopol-
skim zarejestrowanych jest, według stanu na lipiec 2011 roku, 156 grup producentów rol-
nych, z czego połowa grup związana jest z trzoda chlewną. 37 grup producentów rolnych 
związanych jest z ziarnem zbóż oraz nasion roślin oleistych, 14 związanych z produkcją mle-
ka, 12 związanych z drobiem, 7 grup związanych z bydłem. 

Do końca czerwca 2009 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało do 
Komisji Europejskiej 34 wnioski o rejestrację nazw produktów rolnych i środków spożyw-
czych jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwaran-
towanych tradycyjnych specjalności. Zarejestrowanych obecnie jest 12 polskich nazw, w tym 
z Wielkopolski: rogal świętomarciński, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie oraz olej 
rydzowy. 

Powierzchnia zasiewów w Wielkopolsce w 2009 roku obejmowała areał 1 508,5 tys. 
ha, co stanowiło 13% ogólnej powierzchni zasiewów w kraju. Największą powierzchnię, tak 
jak i w poprzednich latach, stanowiły zasiewy zbóż, które zajmowały 74,6% całkowitej po-
wierzchni zasiewów. W dalszej kolejności znajdowała się uprawa roślin przemysłowych 
(11,4% powierzchni zasiewów), roślin pastewnych (7,6%), ziemniaków (2,9%), strączkowych 
na ziarno łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi (0,9%). 

Zbiory zbóż wyniosły ogółem 4 489,1 tys. t i były o 31,4% wyższe niż w roku po-
przednim, w którym były obniżone z powodu suszy. W zbiorach zbóż w Wielkopolsce naj-
większy areał zajmowało pszenżyto (26,1%), pszenica (22,5%), jęczmień (14,9%) i żyto 
(14,6%). Zarówno pod względem łącznego areału zbóż, jak i ich produkcji, Wielkopolska 
osiągnęła największy udział w kraju (15,1% produkcji udziału krajowego). 

Zbiory ziemniaka osiągnęły wielkość 981 tys. t i pomimo zmniejszenie się areału je-
go uprawy w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,2%, to dobre plonowanie przyczyniło się 
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do znaczącego wzrostu produkcji. Uprawą ziemniaków w Wielkopolsce zajmują się głównie 
gospodarstwa indywidualne. Udział produkcji ziemniaka w województwie stanowiło 10,1% w 
produkcji krajowej.  

Wielkopolska od wielu lat jest regionem o największej produkcji buraków cukrowych 
w kraju. Udział w produkcji krajowej wynosi blisko 22%. Wysokie plonowanie w 2009 roku, 
na poziomie 579 dt z 1 ha, wpłynęło korzystnie na wielkość produkcji, która wyniosła 2 423,4 
tys. t. 

Ponadto w regionie uprawiane są również rośliny oleiste, do których zalicza się 
m.in. rzepak i rzepik, słonecznik, mak, soję, gorczycę, len oleisty. Powierzchnia upraw roślin 
oleistych wyniosła 125,3 tys. ha, z czego ponad 98,6% to powierzchnia upraw rzepaku i rze-
piku. Przekłada się to na udział rzepaku i rzepiku w zbiorach, gdzie stanowiły 99,5% roślin 
oleistych, i wyniosły 423 tys. t. Wielkopolska, tak jak w przypadku buraków cukrowych, jest 
największym producentem rzepaku i rzepiku w kraju, z udziałem 16,9% produkcji krajowej. 

Stabilny na przestrzeni ostatnich lat jest również obszar uprawy warzyw i owoców 
(około 3% powierzchni). Około 22,1 tys. ha zajmują warzywa gruntowe, około 18,4 tys. ha 
drzewa owocowe, około 4,9 tys. ha krzewy owocowe i plantacje jagodowe. Produkcja wa-
rzyw gruntowych w 2009 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 7,7% i wynio-
sła 581 tys. t. Zdecydowana większość, 94,4%, wyprodukowana została przez gospodarstwa 
indywidualne. Największe znaczenie w uprawach warzywniczych mają: cebula, kapusta, 
marchew, pomidory. 

Zbiory owoców z drzew wyniosły 132,1 tys. t i były większe w porównaniu do roku 
poprzedniego. Odwrotną tendencję zanotowano na poziomie całego kraju gdzie spadły zbio-
ry owoców z drzew. W uprawach drzew owocowych największy udział mają jabłonie (71%), 
natomiast daleko za nimi uplasowały się wiśnie (9,3%) i śliwy (7,3%) i inne. Natomiast zbiory 
owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosły w 2009 roku 18,3 tys. t. Naj-
większy udział miały truskawki (8,1 tys. t) i porzeczki (5,3 tys. t). 

 
Tab. 85.  Powierzchnia upraw oraz zbiory roślin uprawnych w Wielkopolsce 

Zmienna Jednostki 
miary 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Różnica 
2009/2004 (%)

pow. upraw hektar 1 131 923 1 108 075 1 121 285 1 128 227 1 149 714 1 125 393 -0,6% 
Zboża 

zbiory tona 4 474 266 3 927 555 3 136 925 4 008 920 3 416 976 4 489 070 0,3% 

pow. upraw hektar 72 370 58 945 54 461 50 789 46 700 43 328 -40,1% 
Ziemniaki 

zbiory tona 1 552 526 1 060 288 831 125 1 144 025 771 657 981 012 -36,8% 

pow. upraw hektar 54 334 52 906 50 391 48 615 39 594 41 884 -22,9% 
Buraki cukrowe 

zbiory tona 2 316 409 2 309 389 2 171 340 2 478 216 1 734 160 2 423 394 4,6% 

pow. upraw hektar 72 112 73 636 88 240 117 311 114 712 125 337 73,8% 
Rośliny oleiste 

zbiory tona 238 231 221 726 247 338 327 090 324 181 425 200 78,5% 

pow. upraw hektar 26 379 24 490 26 747 27 579 24 168 22 084 -16,3% 
Warzywa 

zbiory tona 644 740 559 179 562 949 703 692 539 603 580 989 -9,9% 

pow. upraw hektar 20 738 16 287 16 199 19 426 17 858 18 407 -11,2% 
Drzewa owocowe 

zbiory tona 120 172 111 311 111 656 69 462 128 767 132 064 9,9% 

pow. upraw hektar 6 209 5 603 5 257 5 695 5 016 4 861 -21,7% Owoce z krzewów 
owocowych i plan-
tacji jagodowych zbiory tona 21 118 18 685 17 878 18 228 18 456 18 333 -13,2% 

Źródło: Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2005r.; 2006r.; 2007r.; 2009r. 
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Ogólna powierzchnia zasiewów w stosunku do 2004 roku wzrosła o 15,6 tys. ha. W 
tym czasie zaobserwowano znaczny spadek powierzchni zasiewów oraz zbiorów ziemnia-
ków, odpowiednio o 40% i 37%, warzyw oraz krzewów owocowych i plantacji jagodowych. W 
przypadku uprawy buraków cukrowych i drzew owocowych, pomimo zmniejszenia po-
wierzchni uprawy, wielkość zbiorów wzrosła. Znaczny wzrost odnotowano w zakresie upraw 
roślin oleistych, w szczególności rzepaku i rzepiku do czego przyczyniło się wprowadzenie 
obowiązku dodawania biokomponentów do paliw płynnych. 

W 2009 roku w województwie skupiono produkty rolne o łącznej wartości 6 755,0 
mln zł. Udział województwa wielkopolskiego w krajowej wartości skupu produktów rolnych 
wynosił 18,2% podobnie jak w 2008 roku, natomiast w stosunku do 2004 roku zmalał o 0,7 
p.proc. Skupiono 1 075,7 tys. t zbóż, 223,1 tys. t, ziemniaków. 

 

Wielkopolska od wielu lat jest czołowym w kraju regionem produkcji zwierzęcej. 
Zajmuje:  

• I miejsce pod względem pogłowia trzody chlewnej – 29,6% w skali kraju; 

• II miejsce pod względem pogłowia owiec – 12,1% w skali kraju (po województwie ma-
łopolskim – 27%); 

• III miejsce w pogłowiu bydła – 14,6% w skali kraju (po województwie mazowieckim – 
17,6% i województwie podlaskim – 16,5%). 

 
Tab. 86.  Pogłowie zwierząt gospodarskich w Wielkopolsce 

Zmienna Jednostki 
miary 

2005 2006 2007 2008 2009 Różnica 
2009/2005 (%)

pogłowie bydła tys. szt. 730,7 731 751,1 793,7 814,8 10% 

pogłowie krów tys. szt. 288,3 288,5 304 324,1 294,6 2% 

obsada bydła na 100 ha szt. 41,5 41,3 41,3 43,8 45,1 8% 
Bydło 

obsada krów na 100 ha szt. 16,4 16,3 16,7 17,9 16,3 -1% 

pogłowie tys. szt. 41 35,5 41,3 31 27,2 -51% 
Owce 

obsada na 100 ha szt. 2,3 2 2,3 1,7 1,5 -53% 

pogłowie tys. szt. 5 050,3 5 433,3 5 216,3 4 272,7 4 225,8 -20% 
Trzoda chlewna 

obsada na 100 ha szt. 286,8 307,2 286,9 236 233,9 -23% 

pogłowie tys. szt. 32 240,5 30 435,9 32 925,9 31 578,3 30 794,3 -5% 
Drób 

obsada na 100 ha szt. 1 831,2 1 720,8 1 811,0 1 744,2 1 703,9 -7% 

Źródło: Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2005r.; 2006r.; 2007r.; 2009r. 

 

W 2009 roku pogłowie trzody chlewnej w województwie liczyło 4,22 mln szt., a 
średnia obsada wynosiła 233,9 szt./100 ha. Z danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 
roku wynika, że z wyjątkiem gmin wschodniej i północnej Wielkopolski oraz terenów wzdłuż 
północno-zachodniej granicy województwa, obsada tych zwierząt na 100 ha użytków rolnych 
przekracza średnią krajową. W ostatnich latach zaobserwowano spadek pogłowia trzody 
chlewnej w regionie. W 2007 roku w województwie wielkopolskim skupiono 503,9 tys. ton 
żywca wieprzowego. 

Pogłowie bydła liczyło 814,8 tys. szt. w tym 294,6 tys. krów w wieku powyżej 2 lat. 
Zdecydowana większość pogłowia znajdowała się w sektorze prywatnym. Obsada bydła 
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ogółem na 100 ha użytków rolnych wynosiła 45,1 szt., w tym krów 16,3 szt. Obszarem naj-
bardziej intensywnej hodowli bydła są gminy południowej Wielkopolski. Szczególnie dużą 
obsadę bydła na 100 ha użytków rolnych odnotowano w gminach położonych w trójkącie 
pomiędzy Jaraczewem, Krotoszynem i Rawiczem. Zaznaczyć należy, że tak, jak w latach 
1999-2003 następował w Wielkopolsce spadek pogłowia bydła, tak od 2003 roku obserwuje 
się tendencję wzrostową. W 2009 roku skupiono w województwie 100,9 tys. ton żywca wo-
łowego oraz, w wyniku postępującej specjalizacji gospodarstw, poprawy wydajności mlecznej 
krów i wzrostu towarowości produkcji mleka, ponad 1,22 mld litrów mleka. 

Wielkopolska jest również obszarem dużej koncentracji hodowli owiec i drobiu. Po-
głowie owiec w 2009 roku liczyło 22,2 tys. sztuk, a liczba sztuk drobiu osiągnęła wielkość 
30,8 mln szt. Zarówno pogłowie owiec jak i drobiu w ostatnich latach uległo zmniejszeniu. 
Ponadto w województwie 21,9 tys. koni oraz 13,7 tys. kóz. 

W ciągu 5 lat odnotowano znaczący spadek pogłowia owiec w regionie (o 51%), 
pogłowia trzody chlewnej (o 20%) oraz w mniejszej ilości pogłowia drobiu (o 5%). Wzrosło 
natomiast pogłowie bydła o 10%, w tym krów o 2%. 

 
Tab. 87.  Skup ważniejszych produktów zwierzęcych w Wielkopolsce 

Zmienna Jednostki 
miary 

2005 2006 2007 2008 2009 Różnica 
2009/2005 (%) 

Skup żywca wieprzowego tys. t 539,4 585,8 606,7 543,2 503,9 -7% 

Skup żywca wołowego tys. t 97,2 107,2 118,0 102,7 100,9 4% 

Skup żywca drobiowego tys. t 246,2 259,8 269,0 273,1 281,1 12% 

Skup mleka mln l 1 102,9 1 101,2 1 100,9 1 154,2 1 221,9 10% 

Skup jaj mln szt. 441,9 364,2 452,0 426,0 x -4% 

Źródło: Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2005r.; 2006r.; 2007r.; 2009r. 

 

W województwie wielkopolskim skupiono w 2009 roku 504 tys. t żywca wieprzowe-
go, 101 tys. t żywca wołowego, 281 tys. t żywca drobiowego. Ponadto skupiono ponad 1,2 
mld l mleka oraz 426 mln szt. jaj (dane za 2008 rok). Jedynie w przypadku żywca wieprzo-
wego oraz jaj nastąpił w ostatnich latach spadek skupu, natomiast największy wzrost odno-
towano w stosunku do żywca drobiowego. 

 

Wartość dodana brutto w 2008 roku w rolnictwie (łącznie z łowiectwem, leśnictwem 
i rybactwem) wyniosła 5 316 mln zł (2. miejsce w kraju po województwie mazowieckim), co 
stanowiło 5,13% ogólnej wartości dodanej brutto województwa (7. miejsce w kraju po woje-
wództwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim i kujaw-
sko-pomorskim). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Wielkopolska zajmuje 3. miejsce, 
po województwie podlaskim i mazowieckim, z wartością 1 564,6 zł na mieszkańca. Od 2004 
roku w województwie obserwowany jest spadek wytwarzanej w rolnictwie wartości dodanej 
brutto, a co za tym idzie spadek wartości dodanej brutto wytwarzanej w rolnictwie w stosunku 
do całkowitej wytworzonej wartości dodanej brutto (z 8,87% w 2004 roku do 5,13% w 2008 
roku). 
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Tab. 88.  Wartość dodana brutto w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie; rybactwie 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Polska 32 279,0 32 285,0 41 426,0 38 647,0 39 590,0 44 064,0 41 215,0

Wielkopolska 4 863,0 4 947,0 6 891,0 6 371,0 6 152,0 6 190,0 5 316,0

pilski 861,0 877,0 1 225,0 1 133,0 1 095,0 1 101,0 946,0

poznański 803,0 816,0 1 134,0 1 048,0 1 011,0 1 018,0 874,0

kaliski 1 009,0 1 031,0 1 436,0 1 329,0 1 282,0 1 290,0 1 108,0

leszczyński 978,0 986,0 1 376,0 1 270,0 1 228,0 1 235,0 1 060,0

koniński 1 192,0 1 216,0 1 691,0 1 563,0 1 510,0 1 519,0 1 304,0

Wartość dodana 
brutto w rolnictwie, 
łowiectwie i leśnic-
twie; rybactwie w 
mln zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 21,0 21,0 30,0 28,0 27,0 27,0 23,0

Polska 844,6 845,4 1 085,2 1 012,8 1 038,4 1 156,1 1 080,7

Wielkopolska 1 449,4 1 472,4 2 047,7 1 889,1 1 820,93 1 827,64 1 564,63

pilski 2 125,0 2 162,4 3 017,8 2 787,7 2 694,54 2 703,88 2 315,73

poznański 1 536,2 1 544,0 2 118,6 1 930,5 1 836,33 1 817,54 1 535,46

kaliski 1 514,7 1 547,8 2 155,7 1 992,9 1 922,14 1 934,13 1 659,34

leszczyński 1 827,3 1 837,9 2 560,2 2 357,1 2 274,72 2 281,45 1 951,25

koniński 1 836,9 1 873,2 2 602,7 2 406,1 2 323,77 2 335,60 2 001,06

Wartość dodana 
brutto w rolnictwie, 
łowiectwie i leśnic-
twie, rybactwie na 
jednego miesz-
kańca w zł 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 36,4 36,6 52,6 49,3 47,79 48,13 41,27

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz obliczenia własne 

 

Globalna produkcja rolnicza Wielkopolski w 2008 roku osiągnęła wartość 11 532,4 
mln zł (według cen z 2007 roku) i w porównaniu z rokiem 2007 zmalała o 6,4%, natomiast w 
porównaniu do 2004 roku była wyższa o 25,2%. Wartość produkcji roślinnej osiągnęła po-
ziom 4 685,5 mln zł, natomiast wartość produkcji zwierzęcej 6 846,9 mln zł.  

W strukturze wartości globalnej produkcji rolniczej udział produkcji towarowej wy-
niósł 71,8% w 2008 roku. Wartość towarowej produkcji rolniczej wyniosła 8 282,6 mln zł. Go-
spodarstwa indywidualne odpowiadały za 78,1% globalnej produkcji rolniczej, natomiast war-
tość wytworzonej tu produkcji ukształtowała się na poziomie 9 008,0 mln zł. Produkcja zwie-
rzęca w gospodarstwach indywidualnych stanowiła 56,6%, a produkcja roślinna 43,4% war-
tości globalnej produkcji rolniczej tych gospodarstw. 

 
Tab. 89.  Produkcja rolnicza 

Zmienna Jednostki 
miary 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Globalna produkcja rolnicza na 
1 ha użytków rolnych w zł zł 5 023 4 557 5 101 6 509 5 622 5 951 6 370

Produkcja roślinna % 25,2 24,0 29,4 33,0 24,1 26,1 25,6

Produkcja zwierzęca % 74,8 76,0 70,6 67,0 75,9 73,9 74,4

Źródło: Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2005r.; 2006r.; 2007r.; 2009r. 

 

Konkluzje: 

• wysoka wydajność produkcji rolnej, 

• mała liczba gospodarstw rolnych prowadzących działalność gospodarczą inną 
niż rolnicza, 

• spadek pogłowia owiec, trzody chlewnej oraz drobiu, 

• znaczne potrzeby w zakresie melioracji. 
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3.7. Turystyka 
 

Nizinny krajobraz Wielkopolski urozmaicają rzeki, moreny i jeziora polodowcowe 
otoczone kompleksami leśnymi – Puszczą Notecką, Drawską, Zielonką. Województwo poło-
żone jest na terenach związanych z powstaniem państwa polskiego. Odnajdujemy tu wiele 
zabytków materialnych z tego okresu. Poznań, stolica regionu, jako jedno z największych i 
najstarszych miast kraju, może pochwalić się ciekawymi zabytkami ze wszystkich epok, jed-
nocześnie będąc centrum rozwoju innowacyjności i biznesu. 

Wykorzystanie tych walorów znajduje swoje miejsce w krajowej strategii markowych 
produktów turystycznych. Poznań, jako centrum targowe oraz obiekty konferencyjne w za-
bytkowych wnętrzach, m.in. Będlewie, Wąsowie, Pakosławiu, Szczepowicach, Rokosowie, 
doskonale wpisują się w ofertę turystyki biznesowej kraju. Prowadzące przez Wielkopolskę 
szlaki, takie jak piastowski, cysterski, romański czy kościołów drewnianych, a także wyda-
rzenia kulturalne, festiwale jak m. in.: Malta Festiwal, Prowincjonalia, Jarocin Festiwal, Jimi-
way Blues Festiwal, uzupełniają tę ofertę, promując turystykę miejską i kulturową. Natomiast 
walory przyrodnicze i rozwijająca się wciąż infrastruktura turystyczna (np.: Wielkopolski Sys-
tem Szlaków Rowerowych, Szlak Konny w Dolinie Baryczy, Konwaliowy Szlak Kajakowy, 
Wielka Pętla Wielkopolsko-Kujawsko-Lubuska) sprzyjają uprawianiu w regionie turystyki 
kwalifikowanej i aktywnej – szczególnie rowerowej, konnej, wodnej i pieszej. W połączeniu z 
zyskującą na popularności agroturystyką, której oferta staje się coraz bogatsza, Wielkopol-
ska jest doskonałym miejscem wypoczynku weekendowego, który stanowi coraz większy 
sektor turystyki. Atrakcjami na skalę europejską są – poza tradycyjnymi zabytkami – Paro-
wozownia Wolsztyn oraz Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. 

Turystyka stanowi rozwijający się, przyszłościowy sektor gospodarki. Jest źródłem 
dochodów części ludności Wielkopolski, dla kilkunastu tysięcy mieszkańców stanowiąc miej-
sce pracy. W 2009 roku w sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ga-
stronomicznymi zatrudnionych było w całym regionie ponad 12,6 tys. osób, co stanowiło oko-
ło 7% ogółu zatrudnionych w tej sekcji w kraju. W okresie od 2005 roku zatrudnienie w fir-
mach znajdujących się w tej sekcji w Wielkopolsce zwiększyło się o około 13%. Można więc 
mówić o stałej tendencji wzrostowej w tym zakresie. 

 
Tab. 90.  Przeciętne zatrudnienie w sekcji I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ga-

stronomicznymi (wg PKD 2007) 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 147 472 152 398 162 530 182 345 180 892 Liczba zatrud-
nionych (os.) Wielkopolskie 10 980 11 342 12 024 13 149 12 641 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Baza noclegowa 

 

Województwo wielkopolskie oferuje prawie 38,5 tys. miejsc w 547 obiektach nocle-
gowych, w tym w 399 całorocznych oraz 4,7 tys. miejsc w około 700 gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Największą bazą noclegową dysponuje podregion leszczyński – prawie 9 tys. 
miejsc (23% ogółu miejsc noclegowych w regionie) w 133 obiektach. Najmniejszą bazę po-
siada podregion pilski – 3,1 tys. (8%) miejsc w 62 obiektach. Na miasto Poznań i powiat po-
znański przypada 35% (13,4 tys.) miejsc noclegowych w województwie. 

Po wieloletnim spadku liczby obiektów noclegowych, od roku 2007 ich liczba zaczę-
ła wzrastać. Obecnie jest 547 obiektów, oferujących 38,5 tys. miejsc noclegowych. Taką sy-
tuację można uzasadnić m. in. potrzebą wzbogacenia bazy hotelowej przed Mistrzostwami 
Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Średnio wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w 
roku 2009, w zależności od pory roku, kształtował się na poziomie 26,6% i był niższy niż w 
roku 2008. 

W 2009 roku z obiektów noclegowych skorzystało 1 457,3 tys. osób (o 3,1% mniej 
niż w 2008 roku), w tym 243,5 tys. turystów zagranicznych (o 5,4% mniej, niż w 2008 roku). 
Obcokrajowcy stanowili 16,7% wszystkich turystów w województwie (dla całego kraju 
wskaźnik ten wynosi 6,3%). Gościom zagranicznym udzielono 487,1 tys. noclegów – o 7,8% 
mniej niż rok wcześniej, co stanowiło 17,5% wszystkich udzielonych w regionie noclegów 
(5,1% noclegów udzielonych turystom zagranicznym w całym kraju). 

Nadal brak jest oficjalnych statystyk dotyczących liczby gospodarstw agroturystycz-
nych i miejsc przez nie oferowanych. Gospodarstwa te zrzeszone są najczęściej w odręb-
nych stowarzyszeniach i organizacjach. Szacunkowe dane wskazują na wciąż dynamiczny 
wzrost zarówno podaży jak i popytu na usługi agroturystyczne. W roku 2006 funkcjonowało 
około 458 kwater z 4,7 tys. miejsc, w roku 2010 już około 700 kwater. 

 
Tab. 91.  Baza noclegowa i jej wykorzystanie 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 7 050 7 116 6 972 6 723 6 694 6 718 6 857 6 992

Wielkopolska 595 579 540 530 516 508 540 547

pilski 103 79 74 71 68 64 61 62

poznański 99 85 83 80 77 73 83 89

kaliski 190 152 138 131 125 124 135 133

leszczyński 95 71 65 70 64 69 77 78

koniński 178 138 125 121 121 118 119 115

Obiekty nocle-
gowe turystyki 
(liczba) 
 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 52 54 55 57 61 60 65 70

Polska 595 087 596 460 584 672 569 896 574 612 582105 596 998 606 501

Wielkopolska 39 354 39 541 38 113 37 253 36 648 36 538 37 974 38 448

pilski 4 501 4 427 4 197 4 035 3 705 3 338 3 009 3 102

poznański 4 986 5 277 5 254 5 130 4 497 4 324 4 959 5 406

kaliski 10 506 9 448 9 420 8 130 8 014 8 206 9 111 8 962

leszczyński 4 164 3 679 3 641 4 082 3 448 3 897 4 427 4 566

koniński 9 195 9 590 8 330 8 352 9 254 9 156 8 670 8 405

Miejsca nocle-
gowe (liczba) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 7 151 7 120 7 271 7 524 7 730 7 617 7 798 8 007
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Zmienna Przekrój  
terytorialny 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 1 478 1 541 1 559 1 585 1 646 1 728 1 844 2 027

Wielkopolska 136 138 145 151 158 162 197 217

pilski 21 23 24 25 25 25 25 28

poznański 17 21 24 24 24 22 34 40

kaliski 21 15 16 17 18 18 28 33

leszczyński 23 22 24 28 28 33 38 39

koniński 24 23 23 22 22 23 25 27

Hotele, motele, 
pensjonaty 
(liczba) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 30 33 34 35 41 41 47 50

Polska 416 419 397 383 375 366 357 341

Wielkopolska 43 43 36 38 38 35 34 30

pilski 5 3 3 3 2 1 1 1

poznański 6 5 5 5 5 5 5 6

kaliski 12 11 11 10 10 10 10 9

leszczyński 4 3 3 4 4 3 2 2

koniński 14 17 12 14 15 14 14 11

Kempingi i pola 
biwakowe 
(liczba) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 2 2 2 2 2 2 2 1

Polska 14 171 054 14 644 254 15 745 498 16 597 202 17 512 115 18 947 160 19 556 102 19 353 712

Wielkopolska 870 900 1 162 185 1 214 621 1 226 675 1 287 562 1 382 897 1 503 521 1 457 303

pilski 110 323 104 546 105 560 110 470 104 368 104 113 114 549 115 719

poznański 125 961 151 033 155 946 143 829 143 028 148 238 195 643 193 960

kaliski 157 321 148 331 162 815 150 092 159 197 155 908 191 816 191 227

leszczyński 117 191 114 944 123 719 115 745 123 024 144 222 166 791 158 659

koniński 220 977 258 315 263 973 272 569 275 726 306 202 302 018 301 452

Korzystający z 
obiektów noc-
legowych tury-
styki - ogółem 
(w l. bez-
względnych) 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 363 699 385 016 402 608 433 970 482 219 524 214 532 704 496 286

Polska 3 145 400 3 331 870 3 934 946 4 310 401 4 313 578 4 387 404 4 046 312 3 861 942

Wielkopolska 218 900 252 611 267 525 267 092 264 982 247 572 257 369 243 469

pilski 24 954 23 690 22 858 23 351 20 119 17 404 15 008 13 713

poznański 16 452 21 407 24 690 19 332 17 961 16 783 21 967 21 317

kaliski 11 753 12 822 14 740 15 627 15 067 14 984 18 588 15 869

leszczyński 15 173 15 048 15 439 17 324 16 538 16 821 16 821 18 292

koniński 21 494 21 893 22 825 25 712 27 005 24 532 24 042 21 033

Korzystający z 
obiektów noc-
legowych tury-
styki – cudzo-
ziemcy (w l. 
bezwzględ-
nych) P

od
re

gi
on

y 

m. Poznań 129 381 157 751 166 974 165 746 168 292 157 048 159 472 153 484

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Ruch turystyczny 

 

W roku 2010 województwo wielkopolskie odwiedziło 3,3 mln, podobnie jak w roku 
2009. Liczba turystów krajowych utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast liczba turystów 
zagranicznych spadła od roku 2008 o 1/3. Należy to tłumaczyć ogólnym spadkiem liczby po-
dróży zagranicznych obywateli krajów, które generują największy popyt turystyczny, a więc 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA. 

 
Tab. 92.  Przyjazdy turystów do województwa wielkopolskiego (z co najmniej 1 noclegiem) w mln osób 

Przyjazdy  
turystów 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ogółem 6,9 5,6 4,9 5,2 5,2 4,6 5,0 3,9 3,8 3,3 3,3 

- krajowi 4,5 4,2 3,5 3,7 3,4 3,0 3,2 2,1 2,4 2,4 2,4 

- zagraniczni 2,4 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,8 1,8 1,4 0,9 0,9 

Źródło: Dane Instytutu Turystyki 
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Wśród turystów krajowych przeważają przyjazdy krótkookresowe (od 2 do 4 dni) – 
1,8 mln, przyjazdy długookresowe to 0,6 mln osób. Głównym celem wizyt krótkookresowych 
są odwiedziny krewnych lub znajomych i sprawy służbowe, a długookresowych wypoczyn-
kowo-turystyczne. Można przypuszczać, że zgodnie z europejskimi tendencjami ilość wizyt 
długoterminowych będzie spadać, a krótkoterminowych będzie rosnąć, przy jednoczesnym 
wzroście ich częstotliwości.  

 
Ryc. 53.  Liczba turystów polskich i zagranicznych korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania 
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100 000

300 000

500 000

700 000

900 000

1 100 000

1 300 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lata

krajow i zagraniczni
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Zagospodarowanie turystyczne 

 

Wielkopolska dysponuje stosunkowo dobrym (jak na warunki krajowe) zagospoda-
rowaniem i atrakcjami turystycznymi, co umożliwia rozwój różnych form turystyki, a szcze-
gólnie kwalifikowanej. 

Istotną rolę w Wielkopolsce odgrywa turystyka wypoczynkowa. Rozwój tej formy tu-
rystyki następuje na terenach rekreacyjnych, dysponujących odpowiednimi walorami środo-
wiskowymi oraz infrastrukturą noclegową i gastronomiczną. Ośrodki wczasowe zlokalizowa-
ne są przede wszystkim na obszarach pojezierzy. Popularne wśród mieszkańców dużych 
miast regionu są działki letniskowe i tzw. „drugie domy”. 

Turystyka rowerowa wykorzystuje walory środowiskowe i krajoznawcze regionu. 
Wielkopolski System Szlaków Rowerowych (WSSR) obejmuje szlaki rowerowe o znaczeniu 
wojewódzkim o łącznej długości prawie 1,5 tys. km. Poszczególne trasy zostały jednolicie 
oznakowane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW oraz opracowany został – jako 
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pierwszy w Polsce – system śladów GPS wszystkich tras rowerowych, należących do WSSR 
– łącznie około 1,5 tys. km. 

Rozwój szlaków i ich standaryzacja rozpoczęły się w 2001 roku od Pierścienia Ro-
werowego Powiatu Poznańskiego (173 km). Kolejne szlaki to: 

• Transwielkopolska Trasa Rowerowa, 

• Ziemiański Szlak Rowerowy (245 km), 

• Nadwarciański Szlak Rowerowy (250 km),  

• Piastowski Trakt Rowerowy (104 km), 

• Rowerowy Szlak Stu Jezior (110 km), 

• 3 trasy międzynarodowe: EuroRoute R-1, Velo 9, Velo 2. 

Turystyka konna przeżywa renesans, stając się nie tylko sposobem na aktywny wy-
poczynek, ale i pomysłem na dochodową działalność gospodarczą. Rozwój turystyki jeź-
dzieckiej odbywa się w oparciu o ośrodki jeździeckie, kluby, stajnie i ofertę jeździecką w go-
spodarstwach agroturystycznych. 

Oznakowane i zagospodarowane szlaki konne to m. in.: 

• Szlak Konny Króla Stanisława (155 km), 

• Szlak konny w Dolinie Baryczy (300 km), 

• Wielkopolska Podkowa (125km), 

• Wilczy Szlak (240 km), 

• Szlaki konne Przemęckiego Parku Krajobrazowego (117,5 km), 

• Trakt Chłapowskiego (120 km). 

Na terenie Wielopolski znajduje się wiele atrakcyjnych rzek i zbiorników wodnych, 
stanowiących naturalny potencjał dla rozwoju turystyki wodnej: kajakowej, motorowodnej i 
żeglarskiej, które przyciągają wodniaków z całej Polski. Tradycje kajakowe na rzece Warcie 
sięgają początków XX wieku. Od 2000 roku samorządy i organizacje zainteresowały się ak-
tywizacją rekreacyjnego użytkowania cieków wodnych. Zaczęły powstawać przystanie, wy-
pożyczalnie kajaków i innego sprzętu wodnego, miejsca wodowania. Podjęto szereg działań, 
które mają na celu uatrakcyjnienie tras poprzez wyposażenie ich w infrastrukturę brzegową. 

Z udziałem środków finansowych samorządu województwa powstały przystanie dla 
kajakarzy w Pyzdrach, Międzychodzie, Sierakowie i Śremie. W 2007 roku opracowany został 
„Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece Warcie”, który ma na celu stworzenie sieci 
przystani kajakowych oddalonych od siebie nie więcej niż o 30 km.  

Podjęte zostały również działania, których efektem było udrożnienie 41-
kilometrowego Konwaliowego Szlaku Kajakowego oraz Małej Pętli w Przemęckim Parku Kra-
jobrazowym – jednego z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce, prowadzącego 
przez kilkanaście jezior polodowcowych. 

Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Samorząd Województwa prowa-
dzą działania na rzecz zagospodarowania Wielkiej Pętli Wielkopolsko-Kujawsko-Lubuskiej 
(690 km) – połączenia szlaków wodnych Warty i Noteci. Obecnie funkcjonują 22 przystanie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Pozna%C5%84ski�
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Pozna%C5%84ski�
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Transwielkopolska_Trasa_Rowerowa&action=edit&redlink=1�
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ziemia%C5%84ski_Szlak_Rowerowy&action=edit&redlink=1�
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Szlak ten w przyszłości ma stać się markowym produktem turystycznym, obecnie niezbędne 
nakłady finansowe przekraczają możliwości samorządów, więc projekty na szlaku realizowa-
ne są sukcesywnie. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 realizowane są projekty polegające m.in. na zagospodarowanie terenów 
nadbrzeżnych w Śremie, budowie przystani wodnych na rzece Noteć (przystań rzeczna i 
promenada w Ujściu, przystań w Drawsku), budowie przystani wodnej w Ślesinie. 

Najciekawszymi szlakami kajakowymi w województwie są: 

• szlak rzeką Drawą (179 km) Stare Drawsko – Krzyż, 

• szlak rzeką Gwdą (145 km) Drężno – Ujście, 

• szlak rzeką Wełną (95 km) Jezioro Wierzbiczańskie k. Gniezna – Oborniki, 

• szlak rzeką Prosną (153 km) Bolesławiec – Pyzdry, 

• szlak rzeką Piławą (82 km) Łubowo – Krępsko. 

Na drogach wodnych żeglownych oraz największych akwenach występują warunki 
dla rozwoju turystyki motorowodnej, jednak konieczne jest ich odpowiednie zagospodarowa-
nie infrastrukturalne. Turystyka żeglarska jest uprawiana głównie na dużych jeziorach, na 
brzegach których istnieje odpowiednia infrastruktura specjalistyczna i turystyczna.  

Turystyka kulturowa w ostatnich latach przeżywa w Europie rozkwit. Jedną z przy-
czyn jest wzrost przeciętnego poziomu wykształcenia ludności, a co za tym idzie następuje 
wzrost popytu na produkty turystyczne, w których główną rolę odgrywają kultura, sztuka i hi-
storia. Wielkopolska, przez którą przebiegają szlaki kulturowe: Romański, Cysterski, Pia-
stowski, dysponująca wieloma pałacami, drewnianymi kościołami, zamkami i dworkami, po-
siada ogromny potencjał dla rozwoju tego typu turystyki. Tworzenie szlaków kulturowych 
przynosi korzyści nie tylko w postaci nowej atrakcji turystycznej, ale przyczynia się również 
do zachowania i restauracji zabytkowych obiektów. Standaryzacja i ujednolicenie szlaku two-
rzącego jedną całość może być też gwarancją jego jakości. 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna opracowała już 14 regionalnych, markowych 
produktów turystyki kulturowej w Wielkopolsce. Markowy produkt turystyczny dzięki odpo-
wiedniej filozofii funkcjonowania odróżnia się od konkurencji, dostarczając specyficznych ko-
rzyści motywujących do skorzystania z niego. Prowadzona jest promocja na rynkach krajo-
wych i zagranicznych. Odbywa się to poprzez udział w imprezach targowych, edycję koloro-
wych wydawnictw w czterech językach, a także prowadzenie strony internetowej promującej 
turystykę kulturową województwie (www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl). Produkty te to: 

• Zabytkowy Poznań, 

• Rozrywkowy Poznań, 

• Szlak zamków, pałaców i dworów, 

• Wielkopolska Piastowska - Szlak Piastowski, 

• Wielkopolska wybitnych Polaków, 

• Muzea w obiektach zabytkowych, 

• Szlak budowli i kościołów drewnianych, 

http://www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl/�
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• Szlak zabytków techniki, 

• Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek, 

• Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce, 

• Szlak cysterski Pętla wielkopolsko-lubuska, 

• Szlak kultury żydowskiej w Wielkopolsce, 

• Wielkopolska wybitnych europejczyków, 

• Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce. 

W celu wykorzystania turystycznego zasobów leśnych Wielkopolski, w odpowiedzi 
na wzrost ruchu turystycznego oraz w trosce o potrzebę ochrony przyrody, Lasy Państwowe 
przygotowały bogatą ofertę obiektów turystycznych i rekreacyjnych, takich jak: miejsca na 
ognisko i biwak, pokoje gościnne, ścieżki przyrodniczo-leśne, kwatery myśliwskie. Najwięcej 
obiektów turystycznych znajduje się w nadleśnictwach Konstantynowo, Krotoszyn i Gniezno. 
Na wybierających się do lasu czekają również liczne parkingi i miejsca postoju. Na obsza-
rach leśnych obfitujących w zwierzynę, w specjalnych obrębach łowieckich, wyposażonych w 
podstawową infrastrukturę, rozwija się tzw. turystyka łowiecka. W dobie intensywnego roz-
woju aktywności gospodarczej prowadzonej przez Lasy Państwowe, powinny one czynnie 
współpracować z samorządami lokalnymi w celu wspólnych prac nad odpowiednim zago-
spodarowaniem lasów. 

W Wielkopolsce znajduje się kilkadziesiąt miejsc pielgrzymowania. Są to głównie 
małe, położone na uboczu, miejscowości, np. Dąbrówka Kościelna, Żegocin, Lutynia, Bie-
zdrowo, Święta Góra. Największym sanktuarium jest Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królo-
wej Polski w Licheniu Starym. Jest to największy kościół w Polsce, odwiedzany corocznie 
przez około 1,5 mln pielgrzymów z Polski i zagranicy. 

Wydarzeniem przyciągającym corocznie kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi jest 
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Odbywa się ono w pierwszą sobotę czerw-
ca nad Jeziorem Lednickim. Kończy się nocą przejściem przez Bramę Rybę – Bramę Trze-
ciego Tysiąclecia. We wrześniu odbywa się Lednica Seniora. 

W Wielkopolsce rozwija się specjalistyczna turystyka kolejowa, związana z zabyt-
kowymi obiektami i taborem kolejowym. Najbardziej znanym miejscem jest, ostatnia czynna 
w Europie, Parowozownia Wolsztyn, skąd codziennie na regularne trasy ruszają lokomotywy 
parowe. Zgromadzono tu ponad 30 parowozów, zabytkowe wagony, warsztaty i zbiory mu-
zealne. Organizowane są liczne imprezy, z których największa to coroczną Parada Parowo-
zów. Na terenie województwa zachowało się także kilka tras kolejek wąskotorowych i dojaz-
dowych: 

• Kaliska Kolej Dojazdowa, 

• Pleszewska Kolej Lokalna, 

• Śmigielska Kolej Dojazdowa, 

• Śremska Kolej Lokalna, 

• Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, 



231 

• Średzka Powiatowa Kolej Wąskotorowa, 

• Wyrzyska Kolej Powiatowa, 

• Kolejka Parowa Maltanka w Poznaniu. 

Stanowią one atrakcję dla dzieci i turystów, a ich działalność odbywa się głównie w 
okresie letnim. Organizowane są przejazdy zabytkowymi składami, wycieczkowe i na zamó-
wienie. 

Wśród kolejowego bogactwa Wielkopolski znaleźć można również dwie trasy dre-
zynowe: Krzywińską Kolej Drezynową, Grodziską Kolej Drezynową. Są to przedsięwzięcia 
podjęte przez pasjonatów kolejnictwa. Ich oferta polega na organizowaniu przejażdżek za-
bytkowymi drezynami wraz ze zwiedzaniem infrastruktury kolejowej, którą sami utrzymują. 

Mając świadomość wartości dziedzictwa kolejowego, unikatowego potencjału, dla 
którego rozwój funkcji turystycznej jest ratunkiem i szansą na jego zachowanie, przy współfi-
nansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, w roku 2008 powstała koncepcja produktu tury-
stycznego „Turystyka Kolejowa w Wielkopolsce”. 

Mimo licznych atutów oraz wzrastających nakładów finansowych na turystykę w 
budżetach samorządów, wciąż nie można powiedzieć, iż turystyka w województwie wielko-
polskim stanowi istotną dziedzinę gospodarki regionu, który jest postrzegany przez turystów 
krajowych jako niezbyt atrakcyjny pod względem turystycznym. Odpowiednie przygotowanie, 
promocja oraz rozwój infrastruktury okołoturystycznej mogą stanowić szansę dla wzrostu 
znaczenia rynku turystycznego w Wielkopolsce. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 
oraz uwzględniając jej rzeczywiste znaczenie w strukturze regionalnej gospodarki, można 
przyjąć założenie, że turystyka w Wielkopolsce powinna stanowić istotną dziedzinę, uzupeł-
niającą podstawowe sektory, takie jak przemysł i rolnictwo oraz usługi. 

Na niektórych, stosunkowo niewielkich, obszarach województwa turystyka może 
być jedną z dziedzin dominujących (na przykład obszary podmiejskie Poznania, Leszna, Ko-
nina, Piły, a także najcenniejsze tereny przyrodnicze i kulturowo-historyczne regionu). Dla 
rozwoju turystyki w skali całego województwa kluczowe znaczenie będzie miał popyt we-
wnętrzny – podróże mieszkańców Wielkopolski po swoim województwie oraz przyjazdy z wo-
jewództw ościennych. Ważną rolę dla tego segmentu mogą odegrać sieciowe i markowe 
produkty turystyczne, budowane na bazie zasobów historycznych (dwory i pałace, historycz-
ne szlaki turystyczne, zanikające zawody i rzemiosło). Natomiast turystyka zagraniczna kon-
centrować się będzie raczej na obszarach wyposażonych w najcenniejsze walory (zasoby) 
oraz bardzo dobrze zagospodarowanych. Pewną szansę na rozwój przyjazdów zagranicz-
nych mogą także stanowić produkty niszowe, oparte na unikatowych w skali międzynarodo-
wej atrakcjach (kulturowo-cywilizacyjnych i przyrodniczych), na przykład historyczne koleje, 
oferta aeroturystyczna (balony, szybowce, paralotnie), najcenniejsze walory przyrodnicze. 
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Tab. 93.  Wydatki na turystykę budżetów gmin i miast na prawach powiatu w zł 

Zmienna Przekrój  
terytorialny 2007 2008 2009 2010 

Polska 173 769 576 161 780 067 241 948 559 606 307 323 

Wielkopolska 10 231 625 15 234 558 34 559 910 77 362 207 

pilski 4 476 779 1 601 785 3 825 659 6 349 754 

poznański 1 961 935 1 865 317 3 520 209 20 863 654 

kaliski 858 000 1 358 868 2 449 413 7 249 548 

leszczyński 432 009 1 120 129 682 787 4 930 088 

koniński 817 544 7 471 845 21 657 672 36 036 938 

Wydatki ba tu-
rystykę budże-
tów gmin i 
miast na pra-
wach powiatu 

P
od

re
gi

on
y 

m. Poznań 1 685 353 1 816 612 2 424 168 1 932 222 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Konkluzje: 

• niewielka liczba hoteli wysokiej 5-tej kategorii, 

• zatrzymanie turystów tranzytowych, 

• spadek liczby przyjazdów turystów zagranicznych, 

• duży potencjał przyrodniczy dla rozwoju turystyki kwalifikowanej, 

• potencjał dla rozwoju turystyki kulturowej, 

• wzrastające zaangażowanie lokalne, 

• przeciwdziałanie obiegowej opinii o niskiej atrakcyjności turystycznej regionu. 
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III. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wiel-
kopolskiego na tle innych regionów 
 

Porównanie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego z in-
nymi regionami przeprowadzono na podstawie wybranych wskaźników ilustrujących poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego tych regionów. Podstawowe wskaźniki dla regionów Unii 
Europejskiej zaprezentowano w postaci kartogramów, opublikowanych przez Komisję Euro-
pejską w opracowaniu pt. „Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej”. W ujęciu regionów krajowych wskaźniki przedstawiono w postaci wykresów (w więk-
szości uwzględniających również zmiany ich wartości w latach 2005-2010). 

Województwo wielkopolskie, w szczególności od momentu przyjęcia Polski do UE, 
odgrywa ważną rolę w integracji polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską. Wśród naj-
istotniejszych czynników, mających wpływ na ten proces, wymienić należy przede wszystkim 
powiązania społeczno-gospodarcze Poznania – stolicy regionu – z innymi aglomeracjami w 
kraju, a także z metropoliami europejskimi67. Inne obszary Wielkopolski uczestniczą w tym 
procesie w zróżnicowanym zakresie, ale w znacznie mniejszym niż aglomeracja poznańska 
stopniu. Dokonując porównań stopnia rozwoju naszego regionu z innymi regionami europej-
skimi należy mieć na uwadze występujące w województwie zróżnicowania wewnętrzne. 

Wspólnotowe regiony cechuje znaczne zróżnicowanie pod względem zarówno 
osiągniętego poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego, jak i jego tempa. Wiele różnic 
pomiędzy regionami UE uległo w ostatnich latach zmniejszeniu. Niektóre dysproporcje zosta-
ły wyrównane w miarę szybko, jednak nadal występują znaczne różnice pomiędzy słabiej i 
najlepiej rozwiniętymi regionami UE. 

 
Tab. 94.  Porównanie wybranych wskaźników dla województwa wielkopolskiego, Polski i UE 

Wskaźnik Rok Województwo 
wielkopolskie 

Polska Unia  
Europejska 

Ludność na 1 km2 2006 113 122 115 

Urodzenia żywe na 1000 ludności  2009 12,0 11,0 10,7 

Zgony na 1000 ludności 2009 9,3 10,1 9,7 

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 2008 5,6 5,6 4,7 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 2009 2,7 0,8 1,0 

Przeciętne trwanie życia osób w wieku (w latach): 
mężczyźni 
kobiety 

 
2006 
2006 

 
71,4 
79,3 

 
70,9 
79,7 

 
75,8 
82,0 

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, w SNN (UE=100) 2008 55,1 52,3 100,0 

Nakłady B+R w %PKB 2007 0,52 0,57 1,85 

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 
15-64 lata w % 

2007 62,8 63,2 70,5 

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 lata w % 2007 57,6 57,0 65,4 

Stopa bezrobocia w % ogółem 2010 9,2 12,3 9,6 

Plony zbóż z 1ha w dt 2007 35,5 32,5 45,5 

Źródło: Województwo wielkopolskie Raport regionalny, Waldemar Ratajczak

                                                 
67 Na podstawie opracowania “Województwo Wielkopolskie. Raport Regionalny”, W. Ratajczak, Poznań 2011. 
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1. Województwo wielkopolskie na tle regionów UE 
 

Sytuacja demograficzna w województwie wielkopolskim jest stosunkowo korzystna 
na tle sytuacji demograficznej w Unii Europejskiej – wartości wskaźników dla Wielkopolski są 
zbliżone do unijnych. Wielkości wskaźników charakteryzujących wielkopolską gospodarkę, 
osiągają znacznie niższy poziom niż w przypadku gospodarek regionów Unii Europejskiej, 
mimo względnego przodownictwa województwa w skali kraju. Nieco odmienna sytuacja do-
tyczy rynku pracy w Wielkopolsce. W dobie ogólnoświatowego osłabienia gospodarczego sy-
tuacja na wielkopolskim rynku pracy kształtuje się dość korzystnie w porównaniu do innych 
rynków państw UE-27, co potwierdzają liczne wskaźniki w tym zakresie. 

 
Ryc. 54.  Przeciętne trwanie życia mężczyzn w wieku 0 lat w 2007 roku w regionach Unii Europejskiej 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 
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Korzyści wynikające z rozwoju nowych technologii medycznych i nowoczesnych 
metod diagnostycznych oraz poprawa kondycji zdrowotnej Europejczyków realizowana przez 
prozdrowotny styl życia, mają swoje odzwierciedlenie w spadku liczby zgonów, a tym samym 
wydłużaniu się przeciętnego trwania życia. 

 
Ryc. 55.  Przeciętne trwanie życia kobiet w wieku 0 lat w 2007 roku w regionach Unii Europejskiej 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 
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Pomimo pozytywnych zmian w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia, Polska 
nadal wypada bardzo niekorzystnie na tle innych krajów europejskich. Wiek dożywania Wiel-
kopolan jest krótszy o kilka lat w porównaniu do mieszkańców Europy Zachodniej oraz re-
gionów niektórych krajów skandynawskich (mężczyźni w Polsce żyją krócej o około 8 lat, zaś 
kobiety o 4-5 lat). Najkrócej żyją mieszkańcy regionów rumuńskich i bułgarskich. 

 
Ryc. 56.  Osoby w wieku 25-64 lat posiadające wyższe wykształcenie w regionach Unii Europejskiej w 

2008 roku 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 
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Wyższe wykształcenie przyczynia się na ogół do wzrostu dochodów i satysfakcji 
życiowej. Im więcej osób z wyższym wykształceniem zamieszkuje w danym regionie, tym re-
gion ten ma wyższy poziom produktywności. Udział osób z wyższym wykształceniem w wie-
ku 25-64 lat jest znacznie zróżnicowany w poszczególnych regionach, przy czym wskaźnik 
dla Wielkopolski raczej sytuuje nasze województwa wśród regionów o przeciętnych wielko-
ściach tego wskaźnika. 

Odsetek osób z wyższym wykształceniem przekroczył 30,9% w regionach Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji oraz Finlandii. Natomiast w regionach 
Republiki Czeskiej, Azorów, Rumunii, Włoch i Portugalii udział osób z wyższym wykształce-
niem nie przekroczył 15,9%. 

Maksymalny udział osób z wyższym wykształceniem osiągnęło w Polsce wojewódz-
two mazowieckie (tj. około 27%), a minimalny odnotowano w województwie lubuskim (około 
15%). W województwie wielkopolskim odsetek osób z wyższym wykształceniem mieścił się w 
granicach między 22,2% a 27,0%. 

Generalnie najwięcej osób z wyższym wykształceniem skoncentrowanych jest w 
Europie w regionach stołecznych lub sąsiadujących z regionami stołecznymi. Ma to związek 
z usytuowaniem uczelni wyższych w takich obszarach, ale przede wszystkim z zapotrzebo-
waniem regionów stołecznych na wysoko wykwalifikowaną, dobrze opłacaną kadrę pracow-
ników. 

 

Bezrobocie w Unii Europejskiej szybko wzrosło w czasie kryzysu światowego. Re-
cesja w różnym stopniu wpłynęła na poziom bezrobocia w poszczególnych regionach  
UE-27. Wysoki boziom bezrobocia utrzymuje się w szczególności w regionach na południu 
Włoch, na wschodzie Niemiec oraz w większości regionów Hiszpanii. Stopa bezrobocia w 
województwie wielkopolskim osiągnęła wartość niższą od średniej unijnej, co jest zjawiskiem 
zdecydowanie pozytywnym, świadczącym o korzystnej sytuacji na rynku pracy w Wielkopol-
sce. Obserwowane w ostatnich latach zmniejszanie się poziomu bezrobocia w Wielkopolsce, 
w sytuacji gdy średnie bezrobocie w UE permanentnie rośnie, dodatkowo potwierdza wystę-
powanie dużego potencjału w tym zakresie. 

Analizując dane historyczne Eurostatu, można wskazać, że jeszcze w 2006 roku, 
Polska była krajem z największym bezrobociem w Unii Europejskiej. Na koniec 2010 roku 
średnie bezrobocie dla Polski (9,6%) było już równe średniej unijnej, wyprzedzając pod tym 
względem 11 innych państw unijnych. Dla porównania w Hiszpanii bezrobocie w tym czasie 
wzrosło do poziomu 20%. Wielkopolska, cechująca się poziomem bezrobocia zdecydowanie 
niższym od średnich wartości dla Polski, tym bardziej zdaje się wypadać korzystnie w po-
równaniu z pozostałą częścią Europy. 
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Ryc. 57.  Stopa bezrobocia w regionach Unii Europejskiej w 2008 roku 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 

 

Zmiany gospodarcze są najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój 
regionów. Najczęściej używanym do tego celu miernikiem jest stan PKB na 1 mieszkańca 
oraz średni poziom wzrostu tego wskaźnika. Województwo wielkopolskie należy do najsil-
niejszych gospodarczo regionów w Polsce, jednak w porównaniu do średniej unijnej charak-
teryzuje się zdecydowanie niższym PKB na 1 mieszkańca (59% średniej dla UE-27 w 2008 
roku i – według różnych szacunków - 63% w 2010 roku). 
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Ryc. 58.  Poziom PKB na 1 mieszkańca (SNN) w regionach Unii Europejskiej w 2007 roku 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 

 

Analizując wzrost PKB na per capita w 2007 roku w całej Europie, należy wskazać, 
iż najbardziej dynamiczny wzrost gospodarczy wystąpił głównie w regionach państw UE-12 
(państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 roku plus państwa członkowskie, 
których akcesja do UE nastąpiła w 2007 roku). Doprowadził on do zmniejszenia różnic w po-
ziomie PKB między tzw. starymi członkami UE, a nowymi. W latach 2000-2007 tylko w 
8 regionach UE-12 odnotowano niższy wzrost PKB od średniej unijnej. Średnie roczne tem-
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po wzrostu gospodarczego w Wielkopolsce zawierało się w przedziale między 3% a 4%, co 
sytuowało województwo wśród regionów europejskich o najwyższych wartościach tego 
wskaźnika (jest to szczególnie istotne w dobie obserwowanego w ostatnich latach w Europie 
i na całym świecie zjawiska kryzysu/osłabienia gospodarczego). 

 
Ryc. 59.  Wzrost poziomu PKB per capita w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2007 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 
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Istotny w przypadku prawidłowego rozwoju gospodarek europejskich jest odpo-
wiedni poziom potencjału innowacyjnego, który z reguły idzie w parze z poziomem, mierzo-
nego wskaźnikiem PKB per capita, rozwoju gospodarczego. Jest to szczególnie ważne dla 
gospodarek rozwiniętych, a takimi właśnie cechuje się większość państw Unii Europejskiej. 

Szeroko pojęte innowacje mają istotne znaczenie dla wszystkich regionów UE-27. 
W regionach będących w czołówce pod względem technologicznym służą utrzymaniu ich 
pozycji, natomiast dla regionów skrajnych oznaczają możliwość permanentnego nadrabiania 
zaległości. Stosując wskaźnik sumaryczny (opracowany przez DG REGIO)68, uwzględniający 
różne aspekty, mające główne znaczenie dla innowacji, można wyróżnić trzy grupy regio-
nów. Pierwsza grupa to tzw. silne generatory innowacji – tworzą ją regiony państw północno-
zachodnich UE, charakteryzujące się dużą zdolnością do wytwarzania nowych technologii. 
Druga grupa to tzw. słabe pochłaniacze, które cechuje wchłanianie procesów i technologii 
wymagającej wykorzystania wysokiego poziomu kapitału ludzkiego. Do tej grupy należą re-
giony umiarkowanie rozwinięte, które potrafią wykorzystywać dorobek regionów należących 
do pierwszej grupy69. Do trzeciej grupy – słabych dyfuzorów – kwalifikują się regiony państw 
UE-12 (państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 roku plus kraje, których akce-
sja do UE nastąpiła w 2007 roku – Bułgaria i Rumunia). Słabe dyfuzory restrukturyzują swoje 
gospodarki, a także korzystają z dyfuzji technologii. Do tej grupy zaliczyć można wojewódz-
two wielkopolskie, w którym poziom rozwoju jest stosunkowo wysoki, jednak głównym czyn-
nikiem ograniczającym jest średnie wyposażenie w infrastrukturę i charakter otoczenia biz-
nesowego70. W celu przekroczenia kolejnego progu rozwojowego konieczne jest tu większe 
zaangażowanie kapitału oraz własne działania związane z wytworzeniem nowych technolo-
gii, a nie tylko ich pozyskiwanie z zewnątrz. 

Szczegółowo pozycję Wielkopolski w skali europejskiej pod względem potencjału 
innowacyjnego na poziomie regionalnym prezentuje poniższa rycina. Kolejna przedstawia 
inny wskaźnik świadczący o poziomie zaangażowania w rozwój innowacyjności w regionach 
– łączne wydatki (jak widać w Wielkopolsce ciągle niewystarczające), jakie są adresowane 
do sektora badawczo-rozwojowego w Unii Europejskiej. 

 

                                                 
68 Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. 
69 PKB per capita pomiędzy 75% a 100% średniej unijnej: Portugalia, Malta, Republika Czeska, Słowenia, Grecja, Cypr. 
70 Na podstawie „V raportu raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, Komisja Europejska. 
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Ryc. 60.  Potencjał innowacyjny na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej w 2008 roku 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 

 

Analizując wydatki na badania i rozwój w regionach UE-27 zauważyć można duże 
dysproporcje między poszczególnymi regionami. Średnio w regionach nakłady pieniężne na 
badania i rozwój wynosiły niecałe 1,9% poziomu PKB. Największe wydatki ponoszono w 2 
regionach niemieckich (Brunszwiku i Sztuttgarcie) oraz 1 regionie szwedzkim (Västsverige), 
a najmniejsze w bułgarskim regionie Severen tsentralen i województwie lubuskim. Wydatki 
na badania i rozwój w województwie wielkopolskim zawierały się w przedziale między 0,5 a 
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1% poziomu PKB, co sytuowało ten region wśród słabszych pod tym względem regionów eu-
ropejskich. 

 
Ryc. 61.  Łączne wydatki na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w 2007 roku 

 
Źródło: Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska 
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2. Województwo wielkopolskie na tle regionów Polski w 
2010 roku 

 

Ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu Wielkopolski służy także porów-
nanie wielkości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych przeprowadzone dla 
wszystkich województw w Polsce. Dokonano tego w układzie zbliżonym do układu analizy 
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego (Rozdział II niniejszego 
opracowania), a więc dla trzech obszarów: przestrzeni, społeczeństwa i gospodarki. 

 

Przestrzeń 

 

Zestawienie wskaźników dotyczących obszaru „przestrzeń” wskazało na znaczący 
potencjał znajdujący się w Wielkopolsce. Region zajmuje kluczowe pozycje zarówno jeśli 
chodzi o wielkość powierzchni, obecną infrastrukturę ochrony środowiska, jak też istniejący 
potencjał administracyjny i infrastrukturę komunikacyjną, traktowane w ujęciu ilościowym. 
Należy jednak pamiętać, iż większość analizowanych wskaźników była zdeterminowana 
przez kluczowy parametr jakim jest wielkość województwa – a pod tym względem, Wielko-
polska, obejmująca obszar 29,8 tys. km2, jest drugim regionem w Polsce. Niemniej znaczące 
w skali kraju wydaje się być 2. miejsce, które województwo zajmuje w przypadku większości 
przeanalizowanych parametrów (wyjątek stanowi tu wskaźnik powierzchni obszarów prawnie 
chronionych, pod względem którego region Wielkopolski zajmuje miejsce 3.). 

 
Ryc. 62.  Powierzchnia 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

M
az

ow
iec

kie
W

iel
ko

po
lsk

ie
Lu

be
lsk

ie

W
ar

mi
ńs

ko
-m

az
ur

sk
ie

Za
ch

od
nio

po
m

or
sk

ie
Po

dla
sk

ie
Do

lno
ślą

sk
ie

Po
m

or
sk

ie
Łó

dz
kie

Ku
jaw

sk
o-

po
mo

rs
kie

Po
dk

ar
pa

ck
ie

M
ało

po
lsk

ie
Lu

bu
sk

ie
Śl
ąs

kie
Św

ięt
ok

rz
ys

ki
e

Op
ol

sk
ie

km2

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 63.  Obszary prawnie chronione 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 64.  Pomniki przyrody 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 65.  Gminy 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 66.  Jednostki osadnicze 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 67.  Drogi publiczne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 68.  Linie kolejowe eksploatowane 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Społeczeństwo 

 

W obszarze „społeczeństwo”, możliwości rozwojowe Wielkopolski zostały przeana-
lizowane w następujących dziedzinach: demografia, rynek pracy, potencjał intelektualny, 
ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz mieszkalnictwo. 

Analiza wskaźników w zakresie demografii wskazała na przynależność Wielkopolski 
do grupy regionów o największym potencjale rozwojowym. Jedynie w przypadku wskaźnika 
urbanizacji wartości odstają od czołówki polskich województw, co nie należy jednak jedno-
znacznie interpretować jako gorszą sytuację w stosunku do innych jednostek (np. wzrost 
urbanizacji nie jest równoznaczny z polepszeniem sytuacji). Pozytywnym zjawiskiem jest w 
szczególności fakt, iż w przypadku każdego z analizowanych wskaźników następuje stop-
niowa poprawa – korzystniejsze wartości odnotowywane są w roku 2010, niż analogicznie w 
2005. 

 
Ryc. 69.  Ludność 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

M
az

ow
ie

ck
ie

Śl
ąs

kie
W

ie
lko

po
ls

kie
M

ał
op

ol
sk

ie
Do

ln
oś

lą
sk

ie
Łó

dz
kie

Po
m

or
sk

ie
Lu

be
ls

kie
Po

dk
ar

pa
ck

ie
Ku

ja
w

sk
o-

po
m

or
sk

ie
Za

ch
od

ni
op

om
or

sk
ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie
Św

ię
to

kr
zy

sk
ie

Po
dl

as
kie

O
po

ls
kie

Lu
bu

sk
ie

Osoby

2005

2010

2035 -
prognozy

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Ryc. 70.  Urodzenia żywe i zgony na 1 000 ludności 
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Ryc. 71.  Przyrost naturalny na 1 000 ludności 
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Ryc. 72.  Wskaźnik urbanizacji 
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Ryc. 73.  Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 
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Podobnie korzystna sytuacja wystąpiła w zakresie wskaźników rynku pracy. Wiel-
kopolska, obok województwa mazowieckiego, jest regionem, które w przypadku każdego z 
analizowanych wskaźników należy do czołówki w kraju. Jedynie pod względem przeciętnego 
poziomu miesięcznego wynagrodzenia brutto wartość dla Wielkopolski sytuuje region wśród 
województw o średnich wartościach, co z punktu widzenia perspektyw rozwoju przedsiębior-
czości można traktować jako walor, gdyż niższe koszty pracy to jeden z czynników, który 
zdecydowanie zachęca potencjalnych inwestorów do zakładania/poszerzania działalności. 

 
Ryc. 74.  Zestawienie pracujących i bezrobotnych 
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Ryc. 75.  Współczynnik aktywności zawodowej 
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Ryc. 76.  Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL 

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

PO
LS

KA
M

az
ow

ie
ck

ie
Łó

dz
kie

W
ie

lko
po

ls
kie

M
ał

op
ol

sk
ie

Lu
be

ls
kie

Po
dl

as
kie

Po
m

or
sk

ie
Św

ię
to

kr
zy

sk
ie

O
po

ls
kie

Do
ln

oś
lą

sk
ie

Po
dk

ar
pa

ck
ie

Lu
bu

sk
ie

Śl
ąs

kie
Ku

ja
w

sk
o-

po
m

or
sk

ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie
Za

ch
od

ni
op

om
or

sk
ie

%

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony MRR 

 

Ryc. 77.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
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Ryc. 78.  Stopa bezrobocia 
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Potencjał intelektualny to dziedzina, w której sytuację Wielkopolski starano się 
określić za pomocą dwóch wskaźników: liczby studentów szkół wyższych przypadających na 
10 000 ludności oraz udziału ludności z wyższym wykształceniem. O ile w przypadku pierw-
szego wskaźnika Wielkopolskę, mimo pogorszenia się sytuacji w stosunku do roku 2005, 
można zaliczyć do czołówki w kraju, to już udział ludności z wykształceniem wyższym wydaje 
się być mało satysfakcjonujący. W takiej sytuacji należy mieć nadzieję, iż powszechna opinia 
o wysokim poziomie kształcenia na wielkopolskich uczelniach wyższych stanowić będzie 
przeciwwagę dla niedoboru ilościowego osób z wyższym wykształceniem. 

 
Ryc. 79.  Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności 
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Ryc. 80.  Udział ludności w wieku 15-64 lata z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w 
tym wieku 
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Sytuacja w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej nie wydaje się być tak ko-
rzystna, jak w przypadku niektórych innych analizowanych dziedzin. Prezentowane niżej 
wskaźniki dowodzą, że w skali kraju Wielkopolska pod tym względem zajmuje przeciętne po-
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zycje. Szczególnie niekorzystna wydaje się sytuacja pod względem liczby ludności przypada-
jącej na 1 łóżko w szpitalach ogólnych, zaś wręcz dramatyczna jest ostatnia lokata Wielko-
polski, jeśli chodzi o liczbę lekarzy (również lekarzy dentystów) przypadających na 10 000 
ludności. 

12. miejsce pod względem liczby osób korzystających z pomocy społecznej jest po-
chodną pozytywnej sytuacji na rynku pracy oraz względnie dobrej sytuacji wielkopolskiej go-
spodarki, która zostanie zaprezentowana w kolejnej części. Względnie wysoki wskaźnik za-
trudnienia, jak również dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorczości w 
województwie powoduje, że liczba osób zainteresowanych uzyskaniem świadczeń pomocy 
społecznej jest niższa w porównaniu do innych części Polski. 

 
Ryc. 81.  Ludność na 1 łóżko w szpitalach ogólnych 
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Ryc. 82.  Kadra medyczna wg podstawowego miejsca pracy na 10 000 ludności w 2009 roku 
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Ryc. 83.  Ludność na ogólnodostępną aptekę 
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Ryc. 84.  Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 000 ludności 
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Niekorzystne są wskaźniki świadczące o rozwoju mieszkalnictwa w regionie. Za-
równo wielkość zasobów mieszkaniowych przypadających na 1 000 ludności, jak i średnia 
powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na 1 osobę (pomimo zdecydowanego wzro-
stu w porównaniu z rokiem 2005), nie sytuują Wielkopolski wśród regionów cechujących się 
najlepszymi wartościami. Świadczy to o znacznych potrzebach w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, które powinny zostać pilnie zaspokojone w ciągu najbliższych kil-
ku/kilkunastu lat. 
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Ryc. 85.  Zasoby mieszkaniowe – mieszkania na 1 000 ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo wielkopolskie 2010 Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

 

Ryc. 86.  Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 osobę 
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Gospodarka 

 

Sytuacja wielkopolskiej gospodarki na tle Polski przedstawiona została poprzez ze-
staw najpopularniejszych wskaźników opisujących szczegółowo: makroekonomiczną produk-
tywność gospodarki (PKB i WDB), poziom przedsiębiorczości, stan sektora przemysłu i bu-
downictwa, wielkość nakładów inwestycyjnych, aktywność działalności badawczo-
rozwojowej, stan sektora rolnictwa, jak również turystyki. Wartości dla każdej z wyodrębnio-
nych grup wskazały na ponadprzeciętny potencjał województwa w porównaniu z pozostałymi 
regionami, czego potwierdzeniem są zapisy Rozdziału II niniejszej Diagnozy, w szczególno-
ści części poświęconej gospodarce. 

 



255 

Wskaźniki makroekonomiczne charakteryzujące produktywność wielkopolskiej go-
spodarki jednoznacznie potwierdzają przynależność regionu do krajowej czołówki. Zarówno 
PKB, jak i wartość dodana brutto, liczone w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wskazują, iż Wielkopolska należy do czterech kluczowych regionów Polski. 
Jedynie wskaźnik wartości dodanej brutto w przeliczeniu na 1 pracującego kwalifikuje Wiel-
kopolskę do regionów o przeciętnych wartościach, co należy jednak tłumaczyć wysokim po-
ziomem liczby pracujących, która nigdy nie przekłada się wprost na wzrost wartości dodanej 
brutto. W sytuacji, gdy region zajmuje 3. miejsce pod względem liczby osób pracujących, 8. 
miejsce pod względem wartości dodanej brutto przypadającej na 1 pracującego można 
uznać jako sukces – szczególnie korzystny jest tu zdecydowany przyrost tego wskaźnika 
mierzonego dla 2008 roku w porównaniu z rokiem 2005. 

 
Ryc. 87.  PKB w cenach bieżących w 2008 roku 
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Podlaskie                 
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Lubuskie                  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Ryc. 88.  PKB na 1 mieszkańca (w cenach bieżących) 
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Ryc. 89.  Wartość dodana brutto wg grup sekcji PKD 2004 w 2008 roku 
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Ryc. 90.  Wartość dodana brutto na 1 pracującego 
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Stan przedsiębiorczości w Wielkopolsce przedstawiają następujące wskaźniki: licz-
ba podmiotów gospodarczych wpisana do rejestru REGON, liczba podmiotów w przeliczeniu 
na 10 000 ludności oraz liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
przypadająca na 10 000 ludności. Jeśli chodzi o informacje ujęte w wartościach bezwzględ-
nych Wielkopolska jest trzecim regionem w Polsce, za Mazowszem i Śląskiem. Przedsiębior-
czość mierzona liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców stawia Wielkopol-
skę również wśród regionów o największym potencjale i to zarówno jeśli chodzi o wszystkie 
zarejestrowane podmioty gospodarcze (5. miejsce), jak i wyłącznie te prowadzone przez 
osoby fizyczne (4. miejsce). Dwie kwestie wydają się tu szczególnie istotne, świadcząc o po-
zytywnej sytuacji regionu – duży potencjał podmiotów najmniejszych, prowadzonych przez 
osoby fizyczne, oraz znaczna dynamika przyrostu poszczególnych typów podmiotów gospo-
darczych, wyróżniająca Wielkopolskę spośród wielu innych polskich województw. 
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Ryc. 91.  Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON 
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Lubuskie                  
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Opolskie                   
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Podlaskie                  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

Ryc. 92.  Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 ludności 
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Ryc. 93.  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 000 ludności 
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Potencjał wielkopolskiego przemysłu i budownictwa wyróżniają dwa standardowe 
wskaźniki produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej, podawane w przelicze-
niu na 1 mieszkańca. W obu przypadkach region Wielkopolski cechuje ponadprzeciętna pro-
dukcja (3. miejsce w przypadku przemysłu i 4. w przypadku budownictwa), co stawia je w 
pozytywnym świetle jeśli chodzi o perspektywy wystąpienia kolejnej fali kryzysu gospo-
darczego, na którego skutki największą wrażliwość wykazują w pierwszej kolejności wskaź-
niki dotyczące wartości produkcji sprzedanej. 

 
Ryc. 94.  Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (wg PKD 2007) 
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Ryc. 95.  Produkcja sprzedana budowlano-montażowa na 1 mieszkańca w 2009 roku (wg PKD 2007) 
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Pod względem poziomu poniesionych nakładów inwestycyjnych, podobnie jak w 
przypadku trzech pierwszych grup wskaźników, Wielkopolska zajmuje miejsca 3-5 w zależ-
ności od rodzaju badanej cechy. W każdym przypadku w klasyfikacji większym potencjałem 
charakteryzuje się Mazowsze, Dolny Śląsk oraz Śląsk, który zanotował zdecydowaną po-
prawę w porównaniu z rokiem 2005, wyprzedzając m.in. województwo wielkopolskie. 
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Ryc. 96.  Wartość nakładów inwestycyjnych wg sektorów gospodarki narodowej w 2009 roku 
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Ryc. 97.  Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca 
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Ryc. 98.  Średnioroczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województw w okresie 
2007-2010 
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Sektor badawczo-rozwojowy zajmuje szczególne miejsce w analizie sytuacji rozwo-
jowej Wielkopolski. Na tle reszty kraju sytuacja wydaje się być pozytywna – 3. miejsce pod 
względem liczby jednostek prowadzących działalność B+R, 4. lokata pod względem bez-
względnej wielkości nakładów poniesionych na sektor oraz 3. lokata, jeśli chodzi o wielkość 
nakładów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Szczególnie istotna w zestawieniach z innymi wo-
jewództwami jest lepsza sytuacja Wielkopolski w porównaniu z dwoma najbardziej konku-
rencyjnymi dla niej jednostkami, a więc Śląskiem i Dolnym Śląskiem, co stawia ją w bardzo 
dobrej perspektywie. Jeśli chodzi o porównanie z Mazowszem, wydaje się ono być bezza-
sadne, gdyż jest to region, który pod względem wielkości kryteriów dawno temu stał się sa-
modzielnym liderem, będącym poza zasięgiem jakiegokolwiek innego województwa. 

 
Ryc. 99.  Jednostki prowadzące działalność B+R 
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Ryc. 100.  Nakłady poniesione na B+R w 2009 roku 
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29,0 mln zł  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Ryc. 101.  Nakłady na B+R na 1 mieszkańca 

0

100

200

300

400

500

600

700

PO
LS

KA
M

az
ow

ie
ck

ie
M

ał
op

ol
sk

ie
W

ie
lko

po
ls

kie
Śl
ąs

kie
D

ol
no
ślą

sk
ie

Łó
dz

kie
Po

m
or

sk
ie

Ku
ja

w
sk

o-
po

m
or

sk
ie

Lu
be

ls
kie

Św
ię

to
kr

zy
sk

ie
Po

dk
ar

pa
ck

ie

W
ar

m
iń

sk
o-

m
az

ur
sk

ie

Za
ch

od
ni

op
om

or
sk

ie
O

po
ls

kie
Po

dl
as

kie
Lu

bu
sk

ie

zł / 1 mieszkańca

2005

2009

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Rolnictwo wielkopolskie można analizować w kilku ujęciach. W pierwszej kolejności 
należy wskazać, że Wielkopolska należy do województw o przeciętnych wartościach wskaź-
ników, jeśli chodzi o liczbę gospodarstw rolnych oraz powierzchnię użytków rolnych przypa-
dających na 1 ciągnik, co można utożsamiać pośrednio z przeciętnym stopniem mechaniza-
cji rolnictwa. Jeśli chodzi natomiast o produktywność tego sektora, to region należy do lide-
rów, zajmując czołowe lokaty pod względem m.in. pogłowia trzody chlewnej oraz upraw bu-
raków cukrowych, zbóż i ziemniaków. 

 
Ryc. 102.  Gospodarstwa rolne 
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Ryc. 103.  Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik 
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Ryc. 104.  Plony upraw rolniczych z 1 ha w 2009 roku 
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Ryc. 105.  Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych w 2009 roku 
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Potencjał sektora turystyki w Wielkopolsce określić można za pomocą dwóch typów 
wskaźników: określających dostępną infrastrukturę noclegową oraz zainteresowanie korzy-
stania z niej. W obydwóch przypadkach województwo należy do regionów o przeciętnych 
wartościach, zajmując 5. miejsce pod względem liczby obiektów oraz miejsc noclegowych 
mierzonych w wartościach bezwzględnych, 7. miejsce pod względem liczby miejsc noclego-
wych przypadających na 1 000 ludności oraz 8. pod względem liczby korzystających z noc-
legów w obiektach zbiorowego zakwaterowania w przeliczeniu na 1 000 ludności. 

 
Ryc. 106.  Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania 
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Ryc. 107.  Miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 000 ludności 
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Ryc. 108.  Korzystający z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 000 ludności 
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3. Wielkopolska w rankingu województw 
 

Odzwierciedleniem zaprezentowanej powyżej sytuacji społeczno-gospodarczej 
Wielkopolski na tle innych polskich regionów jest stworzony ranking województw. Uwzględ-
nia on najważniejsze wskaźniki każdego z trzech analizowanych obszarów, wskazując aktu-
alne miejsce Wielkopolski wśród polskich regionów. 

Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi wykresami, Wielkopolskę można zaliczyć 
do województw o wysokim potencjale rozwoju społeczno-gospodarczego. Pod względem 
najbardziej kluczowych wskaźników region prezentuje się bardzo dobrze, zajmując zazwy-
czaj miejsca w przedziale 2-6, obok takich województw, jak: śląskie, dolnośląskie, małopol-
skie i łódzkie. Poza wszelką konkurencją pozostaje tu województwo mazowieckie (region 
stołeczny), które w większości z analizowanych wskaźników zdecydowanie zdeklasowało 
pozostałe regiony. 

Przyrównując miejsce Wielkopolski wśród polskich regionów w porównaniu z 2005 
rokiem, warto wskazać na zdecydowaną poprawę w przypadku wskaźników dotyczących 
rynku pracy. Województwo odnotowało awans przede wszystkim jeśli chodzi o niską stopę 
bezrobocia, ale również wyrażony w % wskaźnik zatrudnienia. Wśród innych wskaźników 
obszaru „społeczeństwo” uwagę zwraca awans Wielkopolski pod względem poziomu przyro-
stu naturalnego na 1 000 ludności oraz liczby studentów szkół wyższych na 10 000 ludności 
oraz minimalny spadek na niższe lokaty w przypadku wskaźników: obciążenia demograficz-
nego oraz udziału ludności z wyższym wykształceniem w liczbie ludności w wieku 16-64 lata. 

W przypadku wskaźników obszaru „przestrzeń” miała miejsce względna stabiliza-
cja, jeśli chodzi o pozycję Wielkopolski, natomiast w przypadku obszaru „gospodarka” nastą-
piło minimalne obniżenie pozycji – głównie na rzecz awansu w rankingach województwa dol-
nośląskiego. W porównaniu z 2005 rokiem, w 2010 nastąpił spadek o jedną lokatę w przy-
padku wskaźników: PKB per capita, wartość dodana brutto na 1 pracującego oraz liczba 
spółek handlowych na 10 000 ludności, a także o dwa miejsca jeśli chodzi o poziom nakła-
dów inwestycyjnych na 1 mieszkańca. Awans nastąpił tylko w przypadku nakładów na B+R. 
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Tab. 95.  Ranking województw w 2010 roku 
Wielkopolskie 

Zmienna Dolno-
śląskie 

Kujawsko-
pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Mało-

polskie 
Mazo-
wieckie Opolskie Podkar-

packie 
Podla-
skie Pomorskie Śląskie Święto-

krzyskie 
Warmińsko-
mazurskie 

Zachodnio-
pomorskie 

2005 2010* 
Powierzchnia w km2 7 10 3 13 9 12 1 16 11 6 8 14 15 4 5 2 2 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych 13 9 10 11 14 5 2 16 4 7 8 15 6 1 12 3 3 
Liczba miast 2 7 11 13 10 6 3 15 9 14 12 1 16 8 5 1 1 
Ludność w tys. 5 10 8 16 6 4 1 15 9 14 7 2 13 12 11 3 3 
Gęstość zaludnienia 4 8 12 14 5 2 3 10 7 15 6 1 11 16 13 9 9 
Przyrost naturalny na 1 000 ludności 12 8 13 6 16 3 7 14 5 10 1 11 15 4 9 3 2 
Wskaźnik urbanizacji 2 8 14 7 6 13 5 12 16 9 4 1 15 10 3 11 11 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

4 8 16 3 11 12 13 1 10 14 9 6 15 5 2 6 7 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 11 12 6 8 5 9 1 13 4 10 7 15 3 14 16 1 2 
Wskaźnik zatrudnienia w % 10 14 5 12 2 4 1 9 11 6 7 13 8 15 16 5 3 
Stopa bezrobocia w % (BAEL) 13 12 9 11 5 3 1 7 14 10 6 4 15 8 16 7 2 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w zł 3 14 9 13 10 5 1 6 16 11 4 2 12 15 8 7 7 
Studenci szkół wyższych na 10 000 ludności 3 10 6 16 7 1 2 12 15 8 5 11 13 14 9 6 4 
Udział ludności w wieku 16-64 lata z wyższym 
wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym 
wieku 

8 16 6 14 7 3 1 15 10 4 2 5 9 13 11 11 12 

PKB na 1 mieszkańca (2008r.) 3 8 15 10 6 9 1 11 16 14 5 2 12 13 7 3 4 
Wartość dodana brutto w % (2008r.):  
* rolnictwo 15 6 2 11 4 13 9 8 12 1 14 16 5 3 10 3 7 
* przemysł i budownictwo 2 9 13 6 8 10 16 3 7 15 11 1 4 12 14 6 5 
* usługi 12 8 4 10 11 5 1 16 9 6 3 15 14 7 2 14 13 
Wartość dodana brutto na 1 pracującego (2008r.) 2 9 16 7 11 12 1 6 15 14 4 3 13 10 5 7 8 
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru RE-
GON na 10 000 ludności 

4 11 15 6 10 7 2 9 16 14 3 8 12 13 1 5 5 

Spółki handlowe na 1000 mieszkańców 3 9 13 5 10 8 1 11 16 15 2 7 14 12 4 5 6 
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca 4 9 16 6 8 10 2 7 15 14 5 1 11 13 12 3 3 
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w zł 
(2009r.) 

3 6 16 12 7 10 1 11 14 15 2 4 9 13 8 3 5 

Nakłady na B+R na 1 mieszkańca w zł (2009r.) 5 8 9 16 6 2 1 14 11 15 7 4 10 12 13 4 3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 
* w przypadku niektórych wskaźników wartości podawane za rok 2008 lub 2009 zgodnie z nazwą podaną w kolumnie „Zmienna” 
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IV. Przegląd realizacji Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku 
 

A. Zmiany wybranych wskaźników rozwoju społeczno-
gospodarczego Wielkopolski według układu celów Stra-
tegii 

 

Cel strategiczny 1 – Dostosowanie przestrzeni do wyzwań 
XXI wieku 

 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonal-
ne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki 
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 245,1 259,1 264,5 263,2 263,4 +18,3 Ilość odpadów komunalnych na 1 
mieszkańca na rok kg 

Wielkopolska 255,6 265,1 255,4 261,6 263,4 + 7,8 

Polska 3,16 4,08 5,09 6,80 7,85 + 4,69 Udział odpadów zebranych selektyw-
nie w ogólnej ilości odpadów komu-
nalnych zebranych 

% 
Wielkopolska 3,48 5,43 6,41 8,88 9,88 + 6,40 

Polska 79,3 76,8 76,4 74,9 73,4 - 5,9 Udział odpadów poddanych odzy-
skowi w ogólnej ilości odpadów (z 
wyłączeniem komunalnych) 

% 
Wielkopolska 70,5 61,2 63,3 58,8 60,8 - 9,7 

Polska 2 583 2 509 2 828 b.d. b.d. + 245 
Dzikie składowiska odpadów liczba 

Wielkopolska 214 216 246 b.d. b.d. + 32 

Polska 110,45 102,50 94,82 76,75 61,70 - 48,75 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych tys. t/rok 

Wielkopolska 9,66 10,27 7,02 6,59 4,72 - 4,96 

Polska 99,39 99,48 99,53 99,60 99,66 + 0,27 Stopień redukcji zanieczyszczeń py-
łowych emitowanych do atmosfery z 
zakładów szczególnie uciążliwych 

% 
Wielkopolska 99,19 99,21 99,43 99,39 99,61 + 0,42 

Polska 2 007,27 2 103,75 2 052,88 1 785,37 1 590,71 - 416,56 Emisja zanieczyszczeń gazowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 
(bez CO2) 

tys. t/rok 
Wielkopolska 191,68 223,35 217,73 160,14 78,77 - 112,90 

Polska 49,49 49,66 50,46 54,95 57,31 + 7,82 Stopień redukcji zanieczyszczeń ga-
zowych (bez CO2) emitowanych do 
atmosfery z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

% 
Wielkopolska 9,87 7,47 6,53 28,76 64,19 + 54,32 

Polska 211,70 221,25 221,22 214,53 201,53 - 10,17 Emisja CO2 z zakładów szczególnie 
uciążliwych mln t/rok 

Wielkopolska 16,80 17,52 18,08 18,10 17,52 + 0,72 

Polska 32,54 32,12 32,31 32,31 32,31 - 0,23 Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych (bez obszarów Natura 
2000) 

% 
Wielkopolska 31,01 31,40 31,55 31,57 31,79 + 0,78 

Polska 28,78 28,87 28,94 29,00 29,07 + 0,29 
Powierzchnia lasów % 

Wielkopolska 25,48 25,53 25,55 25,55 25,59 + 0,11 

Polska 12 870,8 16 932,4 13 286,8 7 876,1 5 611,6 43 706,9* Powierzchnia zalesień gruntów niele-
śnych ha 

Wielkopolska 688,4 561,6 782,6 442,6 329,5 2 116,3* 

Polska 86,1 86,4 86,7 87,0 87,2 + 1,1 Ludność korzystająca z sieci wodo-
ciągowej % 

Wielkopolska 91,7 91,9 92,0 92,3 92,4 + 0,7 

Polska 59,2 59,8 60,3 61,0 61,5 + 2,3 Ludność korzystająca z sieci kanali-
zacyjnej % 

Wielkopolska 58,0 58,6 59,2 59,7 60,4 + 2,4 
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Miernik/wskaźnik Jednostki 
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 60,17 61,37 62,20 63,08 64,23 + 4,06 Ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków % 

Wielkopolska 59,75 61,11 61,83 63,91 62,44 + 2,69 

Polska 91,22 92,13 93,00 92,86 93,82 + 2,60 Udział ścieków komunalnych i prze-
mysłowych oczyszczonych % 

Wielkopolska 98,55 98,57 98,73 97,87 97,36 -1,19 

Polska 64,98 65,14 64,37 63,73 62,08 - 2,90 Grunty zdewastowane i zdegradowa-
ne wymagające rekultywacji tys. ha 

Wielkopolska 10,53 10,22 10,06 10,13 10,01 - 0,52 

Polska 1 861 1 388 1 678 1 319 1 417 5 802* Grunty zdewastowane i zdegradowa-
ne zrekultywowane w ciągu roku ha 

Wielkopolska 779 428 165 383 651 1 627* 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; Ochrona środowiska 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 GUS 
 

* suma 2006 – 2009 roku 
 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
co jest zjawiskiem negatywnym, w wyniku czego w 2009 roku wielkości tego wskaźnika 
dla Wielkopolski i Polski osiągnęły taką samą wartość. 

• Wzrósł udział odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości odpadów komunal-
nych zebranych, co jest zjawiskiem pozytywnym, przy czym wielkość tego wskaźnika dla 
Wielkopolski była w 2009 roku większa od średniej krajowej. 

• W znacznym stopniu zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery z 
zakładów szczególnie uciążliwych (o 51% w stosunku do wielkości emisji w 2005 roku). 
Podobna tendencja spadkowa tych zanieczyszczeń występuje w skali całego kraju. Ma to 
m.in. związek ze zwiększeniem stopnia redukcji zanieczyszczeń pyłowych emitowanych 
do atmosfery z zakładów szczególnie uciążliwych – w Wielkopolsce wskaźnik ten uległ w 
ostatnich latach zwiększeniu o 0,42 p.proc. 

• Emisja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery z zakładów szczególnie 
uciążliwych w Wielkopolsce również uległa znacznemu zmniejszeniu, tj. o 58,9% przy 
zmniejszeniu w skali całego kraju o 20,7%. Znaczny wzrost zanieczyszczeń gazowych 
zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji w Wielkopolsce nastąpił w ostatnich 2 ana-
lizowanych latach, co jest zjawiskiem pozytywnym, zważywszy na to, iż w poprzednich 
latach był bardzo niski. W całym analizowanym okresie stopień redukcji zanieczyszczeń 
gazowych uległ zwiększeniu o około 54 p.proc., podczas gdy w kraju wzrósł jedynie o 7,8 
p.proc. 

• Wzrósł w Wielkopolsce udział powierzchni obszarów prawnie chronionych (pomijając 
w obliczeniach obszary Natura 2000), co było zjawiskiem pozytywnym. 

• W niewielkim stopniu, zarówno w województwie, jak i w kraju, zwiększyła się po-
wierzchnia lasów. W Wielkopolsce realizowane jest zalesianie nowych obszarów. W la-
tach 2006-2009 zalesiono w regionie 1,6 tys. ha gruntów nieleśnych, co stanowiło zaled-
wie 4,8% takich powierzchni w całym kraju. 

• Nastąpił wzrost, na poziomie zbliżonym do średniego w kraju, liczby ludności korzy-
stającej zarówno z sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, przy czym nadal występują 
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znaczne dysproporcje pomiędzy liczbą ludności korzystającej z sieci wodociągowej, a 
liczbą ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. Sytuacja w Wielkopolsce jest zdecy-
dowanie bardziej korzystna niż w kraju, jeśli chodzi o udział ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej (w 2009 roku 92,4% mieszkańców Wielkopolski i 87,2% mieszkańców ca-
łego kraju korzystało z tej sieci). Nieco gorzej jest, jeśli chodzi o udział ludności korzysta-
jącej z sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. 

• W województwie wielkopolskim w stosunku do 2005 roku nastąpił spadek udziału 
ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych (w jakimkolwiek stopniu) w ogól-
nej ilości ścieków wymagających oczyszczenia, co jest zjawiskiem negatywnym. Pomimo 
tego Wielkopolska jest w sytuacji korzystniejszej, bowiem w 2009 roku oczyszczono 
97,4% ścieków wymagających oczyszczenia, zaś w kraju 93,8%. 

• Nastąpiło zmniejszenie, największej – stanowiącej 16% wartości krajowej – po-
wierzchni gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji. Po-
wierzchnia takich gruntów zmniejszyła się o około 4,9%. W analizowanym okresie 28% 
wszystkich zrekultywowanych w kraju gruntów nastąpiło w Wielkopolsce. 

 

W czteroletnim okresie realizacji Celu 1.1 „Poprawa stanu środowiska i racjonalne 
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi” obserwuje się pozytywne zmiany większości 
wskaźników, na podstawie których charakteryzowany jest stan środowiska przyrodniczego w 
województwie wielkopolskim. Jednak tempo zmian niektórych wskaźników nie jest zadowala-
jące, ani w kontekście realizacji celów SRWW, ani w kontekście konieczności osiągnięcia 
stanu poszczególnych elementów środowiska określonego wymogami dyrektyw środowi-
skowych Komisji Europejskiej. 

W ostatnich latach realizowanych jest wiele projektów, związanych z ochroną śro-
dowiska. Szczególnie liczne dotyczą rozwiązywania kwestii ochrony wód, oczyszczania i od-
prowadzania ścieków oraz ochrony powietrza atmosferycznego. Zauważalne efekty w tym 
zakresie przyniosła realizacja programów operacyjnych perspektywy finansowej 2004-2006, 
w ramach których realizowane były projekty współfinansowane ze środków unijnych, szcze-
gólnie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także projektów w 
ramach Funduszu Spójności. Obecnie znaczącą rolę w realizacji Celu 1.1 SRWW odgrywają 
projekty realizowane na obszarze regionu w ramach działań Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycje w zakre-
sie ochrony środowiska wspiera również m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
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Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz 
powiązań z otoczeniem 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 

Polska 253 781,4 255 542,5 258 909,7 261 232,9 268 372,2 + 14 590,8 Długość dróg publicznych o na-
wierzchni twardej km 

Wielkopolska 25 122,2 25 396,3 25 791,5 26 208,9 26 767,5 + 1 645,3 

Polska 81,2 81,7 82,8 83,5 85,8 + 4,6 Drogi publiczne o twardej nawierzch-
ni na 100 km2 km/100km2 

Wielkopolska 84,2 85,1 86,5 87,9 89,7 + 5,5 

Polska 48 100 46 876 49 536 49 054 44 196 - 3 904 
Liczba wypadków drogowych liczba 

Wielkopolska 4 268 4 500 4 886 4 882 3 985 - 283 

Polska 61 191 59 123 63 224 62 097 56 046 - 5 145 Liczba ofiar wypadków drogowych - 
ranni osoby 

Wielkopolska 5 566 5 718 6 338 6 265 5 171 - 395 

Polska 5 444 5 243 5 583 5 437 4 572 - 872 Liczba ofiar wypadków drogowych - 
ofiary śmiertelne osoby 

Wielkopolska 503 511 511 553 403 - 100 

Polska 18 116 17 951 17 938 17 964 b.d - 152* Ludność w miastach obsługiwanych 
przez zakłady komunikacji miejskiej tys. osób 

Wielkopolska 1 351 1 346 1 320 1 305 1 317 - 34 

Polska 11 566,6 15 444,6 19 245,3 20 771,1 19 241,3 + 7 674,7 Liczba przyjętych i odprawionych pa-
sażerów w portach lotniczych tys. osób 

Wielkopolska 418,6 670,7 896,9 1 263,5 1 271,8 + 8 53,2 

Polska 22,5 28,4 36,6 45,7 53,4 + 30,9 Udział gospodarstw domowych z do-
stępem do Internetu w ogólnej liczbie 
gospodarstw domowych. 

% 
Wielkopolska 20,4 26,7 36,5 42,9 51,0 + 30,6 

Liczba pasażerów korzystających z 
usług przewozów regionalnych  

osoby Wielkopolska b.d. b.d. 22 994 670 22 634 608 19 039 342** X 

Praca eksploatacyjna w kolejowych 
przewozach pasażerskich 

mln pociągo-
kilometrów 

Wielkopolska 8,264 8,668 8,615 8,915 9,166 + 0,902 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BDL GUS i Departamentu Transportu UMWW 
 

* zmiana w latach 2005-2008 
** przewozy prowadzone tylko składami osobowymi (bez pospiesznych) 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Zwiększyła się długość dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie. Jest 
to tendencja podobna do występującej w całym kraju, przy czym przyrost długości takich 
dróg w Wielkopolsce stanowił w analizowanym okresie około 11,3% całkowitego przyro-
stu dróg publicznych o nawierzchni twardej w kraju. 

• W związku ze wzrostem długości dróg publicznych o twardej nawierzchni, zwiększył 
się także wskaźnik gęstości tych dróg: w województwie o 6,1%, a w kraju o 5,4%. 

• Liczba wypadków drogowych w Wielkopolsce spadła o około 6,6%. Pod tym wzglę-
dem sytuacja w regionie jest znacznie gorsza niż w całym kraju, gdzie liczba takich wy-
padków w analizowanym okresie zmniejszyła się o około 8,1%. Tendencję spadkową za-
notowano również we wskaźniku dotyczącym liczby rannych w wypadkach drogowych: w 
Wielkopolsce zanotowano 19,8-procentowy, a w kraju 8,4-procentowy spadek. Po okre-
sie wzrostów tego wskaźnika odnotowuje się zwiększenie bezpieczeństwa na drogach 
poprzez zmniejszenie ilości wypadków i ich ofiar. Wpływ na to może mieć polepszenie 
stanu dróg, w tym budowa obwodnic, jak i większa świadomość kierowców. 
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• Nastąpił spadek liczby potencjalnych użytkowników komunikacji miejskiej, wyrażony 
wskaźnikiem liczby ludności w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miej-
skiej. Przyczyną takiej sytuacji jest odpływ części ludności z terenów dużych miast na 
obszary sąsiednie. W Wielkopolsce w największej skali dotyczy to miasta Poznania. Po-
dobny proces, choć w relatywnie mniejszej skali, obserwowany jest również w miastach 
innych regionów Polski. Przy interpretacji omawianego wskaźnika należy uwzględnić fakt, 
iż w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej, z usług tego transportu 
korzystają również osoby nie będące stałymi mieszkańcami tych ośrodków. 

• Następuje rozwój przewozów regionalnych na liniach kolejowych województwa wiel-
kopolskiego. W 2009 roku zmieniła się metodologia zliczania liczby przewożonych pasa-
żerów. Wyłączono pasażerów przewożonych pociągami pośpiesznymi, jednak z wnikli-
wych obserwacji wynika, iż następuje powolny wzrost liczby przewożonych pasażerów. 
Wskaźnik pracy eksploatacyjnej w kolejowych przewozach pasażerskich wyrażony w po-
ciągokilometrach wzrósł o około 11%. Dalszy wzrost jest uwarunkowany inwestycjami w 
infrastrukturę kolejową oraz uruchomieniem przewozów aglomeracyjnych, co spowoduje 
zmniejszenie ilości podróżujących pojazdami samochodowymi. 

• W systemie powiązań komunikacyjnych województwa zdecydowanie wzrasta rola 
Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W analizowanym okresie liczba przyjętych i odprawio-
nych w tym Porcie pasażerów zwiększyła się o 203,8%, podczas, gdy w całym kraju lot-
niczy ruch pasażerski zwiększył się tylko o 66,4%. Tak duży wzrost liczby przewożonych 
pasażerów poznańskie lotnisko zawdzięcza szybkiemu rozwojowi ruchu lotniczego w kra-
ju, a także intensywnemu wzrostowi liczby pasażerów obsługiwanych przez loty czarte-
rowe. Poznańskie lotnisko jest ustawicznie modernizowane i rozbudowywane, co przy-
czyni się w dłuższym okresie do dalszego zwiększenia liczby obsługiwanych pasażerów. 

•  Nadal utrzymuje się mniejsze tempo przyrostu liczby gospodarstw domowych z do-
stępem do Internetu w stosunku do stanu na koniec 2005 roku. Możliwości komunikowa-
nia się przy pomocy technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) w Wielkopol-
sce są mniejsze niż średnio w kraju, co nie wpływa pozytywnie na rozwój sektora ICT w 
Wielkopolsce. Zmianę w tym zakresie przyniesie wybudowanie sieci szkieletowej Wielko-
polskiej Sieci Szerokopasmowej w ramach WRPO. 

 

Poziom realizacji Celu 1.2. „Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z oto-
czeniem” w analizowanym okresie był zdecydowanie niewystarczający w konfrontacji z 
ogromnymi potrzebami w tym zakresie. Pomimo znaczących środków, jakie przeznaczono 
przede wszystkim na inwestycje komunikacyjne, pochodzących z funduszy krajowych, samo-
rządowych oraz przy dużym udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, 
poprawa powiązań komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) w regionie jest zauwa-
żalna jedynie na nielicznych obszarach, w związku z czym nalezy uznać, iż realizacja Celu 
1.2. wymaga jeszcze większej intensyfikacji sił i środków. 

Zmniejszająca się liczba wypadków i kolizji na drogach regionu wskazuje na po-
prawę sytuacji komunikacyjnej w regionie, choć poziom tego wskaźnika nadal wskazuje na 
duże możliwości poprawy, choćby w odniesieniu do statystyk zachodnioeuropejskich. 
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Kolejne lata realizacji Celu operacyjnego 1.2., dzięki sprawnemu wykorzystywaniu 
środków, szczególnie tych pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po-
winny w bardziej zdecydowany sposób poprawić spójność komunikacyjną województwa 
wielkopolskiego. 
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Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 

Polska 690 703 720 743 774 + 84 
Liczba muzeów (z oddziałami) obiekty 

Wielkopolska 79 79 79 85 86 + 7 

Polska 18 487 597 18 191 269 20 438 327 20 726 517 20 655 094 + 2 167 497 Liczba osób odwiedzających mu-
zea osoby 

Wielkopolska 1 091 576 1 163 058 1 235 533 1 155 744 1 108 630 + 17 054 

Polska 88 159 89 020 96 878 100 772 105 662 + 17 503 
Imprezy oświatowe w muzeach liczba 

Wielkopolska 6 506 6 428 6 705 6 602 6 828 + 322 

Polska 937 931 1 008 1 043 1 061 + 124 
Liczba sal kinowych liczba 

Wielkopolska 83 86 93 92 101 + 18 

Polska 24 836 170 32 362 507 33 781 873 35 179 453 38 975 258 + 14 139 088 
Liczba widzów w kinach osoby 

Wielkopolska 2 387 212 3 143 657 3 309 781 3 312 659 3 410 808 + 1 023 596 

Polska 181 187 184 187 186 + 2 
Liczba teatrów liczba 

Wielkopolska 11 11 11 12 12 + 1 

Polska 45 897 47 383 50 298 54 961 55 458 + 9 561 Liczba przedstawień i koncertów 
wg miejsca prezentacji liczba 

Wielkopolska 3 044 2 996 3 018 3 102 3 411 + 367 

Polska 9 609 302 9 600 669 9 843 294 11 593 480 11 498 720 + 1 889 418 Liczba widzów na przedstawie-
niach / koncertach wg miejsca 
prezentacji 

osoby 
Wielkopolska 533 981 672 602 602 221 991 474 691 560 + 157 579 

Wydatki budżetowe gmin, powia-
tów i województwa na kulturę i 
ochronę dziedzictwa kulturowego 

zł Wielkopolska 283 793 197 325 711 451 360 906 948 414 012 371 446 703 896 + 162 910 699 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• W niewielkim zakresie zmienił się stan ilościowy infrastruktury kulturowej w regionie. 
W porównaniu z rokiem 2005 wzrósł wskaźnik liczby muzeów i teatrów (o 7 obiektów), a 
o 18 zwiększyła się liczba sal kinowych (14,5-procentowy przyrost w skali całego kraju). 

• Wzrosła, aczkolwiek w minimalnym stopniu, liczba osób odwiedzających muzea – za-
ledwie 1% przyrostu liczby tych osób w całym kraju stanowią mieszkańcy Wielkopolski. 

• W stopniu zdecydowanie niższym niż w kraju (w Wielkopolsce o około 4,9%, w kraju 
o około 19,9%) wzrosła liczba imprez oświatowych organizowanych w muzeach. W 2009 
roku organizowane w wielkopolskich muzeach imprezy oświatowe stanowiły zaledwie 
6,5% liczby podobnych imprez organizowanych w całym kraju. 

• Po okresowym spadku organizowanych przedstawień i koncertów – w regionie zaob-
serwowano ponowny wzrost liczby tego typu imprez. Wzrost wskaźnika w Wielkopolsce 
wyniósł 22%, podczas gdy w całym kraju 20,8%. 

• Systematycznie wzrasta liczba osób odwiedzających obiekty kultury i to zarówno mu-
zea, kina, jak i teatry oraz instytucje muzyczne. Przyrost liczby odwiedzających jest wyż-
szy od poziomu krajowego, w przypadku muzeów, teatrów i koncertów zdecydowanie go 
przekraczając. Systematycznie wzrastają wydatki budżetów samorządów gmin, powiatów 
i województwa na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, gdzie wzrost ten wyniósł 
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około 57,4%. Całość środków zainwestowanych przez jednostki samorządów terytorial-
nych wyniosła w analizowanym okresie 1,8 mld zł. 

 

Do rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce przywią-
zuje się dużą wagę. W ostatnich latach zrealizowano wiele projektów z zakresu modernizacji 
i rozbudowy infrastruktury kultury, ochrony zabytków, organizacji imprez popularyzujących 
tradycję kulturową regionu. Samorządy, dostrzegając różnorodne funkcje kultury w funkcjo-
nowaniu organizmu regionalnego, takie jak m.in. czynnika integracji społecznej, instrumentu 
promocji regionu, czy czynnika rozwoju gospodarczego, przeznaczają na tę dziedzinę z roku 
na rok coraz większe środki. Środki te, wraz z funduszami pochodzącymi ze źródeł europej-
skich, przyczyniają się do zauważalnego wzrostu znaczenia szeroko pojętego dziedzictwa 
kulturowego w Wielkopolsce. Składają się na to inwestycje nie tylko w infrastrukturę kultury, 
ale również w jej promocję, w szczególności organizację wielu różnego rodzaju imprez orga-
nizowanych w całym regionie (również pod patronatem Samorządu Województwa). Wskutek 
przeznaczenia środków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym i dzięki moż-
liwości skorzystania również z programów krajowych, realizacja Celu 1.3. w kolejnych latach 
uległa znacznemu przyspieszeniu. 
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Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 50,87 51,03 51,70 51,70 51,60 + 0,73 Powierzchnia użytków rolnych w 
ogólnej powierzchni w gospodar-
stwach rolnych 

% 
Wielkopolska 57,99 58,23 59,80 59,60 59,40 + 1,41 

Polska 555 672 586 553 823 3 189* Grunty zdewastowane i zdegradowa-
ne zrekultywowane w ciągu roku na 
cele rolnicze 

ha 
Wielkopolska 210 239 111 186 451 1 197* 

Polska 374 480 338 270 393 1 855* Grunty zdewastowane i zdegradowa-
ne zagospodarowane w ciągu roku 
na cele rolnicze 

ha 
Wielkopolska 167 181 56 101 249 754* 

Polska 41,8 40,3 39,7 39,8 39,8 - 2,0 Powierzchnia zmeliorowanych użyt-
ków rolnych % 

Wielkopolska 59,7 55,0 53,5 53,7 53,7 - 6,0 

Polska 102,4 123,3 121,8 132,6 117,9 + 15,5 Zużycie nawozów mineralnych (NPK) 
na 1 ha użytków rolnych kg 

Wielkopolska 114,6 161,0 159,6 171,7 154,6 + 40,0 

Polska 91,5 54,8 37,4 38,5 32,9 - 58,6 Zużycie nawozów wapniowych na 1 
ha użytków rolnych kg 

Wielkopolska 78,7 75,9 45,9 52,4 47,4 - 31,3 

Polska 77 942 78 792 79 991 80 709 78 863 + 921 Nawadniane użytki rolne i grunty le-
śne ha 

Wielkopolska 22 185 22 163 22 127 22 005 22 298 + 113 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; Rocznik statystyczny województw 2006, 2008, 2010; Rolnictwo w województwie wielko-
polskim w 2005, 2006, 2007, 2010; Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, 2008, 2010 

 
* suma 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wzrósł udział powierzchni użytków rolnych w ogólnej powierzchni w Wielkopolsce – 
przyrost był prawie dwukrotnie większy niż w kraju. 

• Zrekultywowano, bądź zagospodarowano na cele rolnicze znaczną powierzchnię 
gruntów zdewastowanych i zdegradowanych – 38% całej powierzchni gruntów zrekulty-
wowanych oraz blisko 40% gruntów zagospodarowanych na cele rolnicze w kraju to 
grunty z obszaru Wielkopolski. 

• Zmalała o 6 p.proc. powierzchnia użytków rolnych zmeliorowanych, która w ostatnich 
dwóch analizowanych latach utrzymuje się na poziomie 53,7%. W skali całego kraju po-
wierzchnia takich użytków zmalała o 2%. 

• Nastąpił znaczny wzrost zużycia nawozów mineralnych (NPK) na 1 ha użytków rol-
nych, przy czym wielkość tego wskaźnika dla Wielkopolski była w 2009 roku o blisko 24% 
wyższa od średniej krajowej.  

• Spadek zużycia nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych dotyczył całego kra-
ju, ale w Wielkopolsce zaznaczył się mniejszą intensywnością i w efekcie w 2009 roku 
wartość tego wskaźnika była o 44% wyższa niż średnia dla kraju. Coraz niższy poziom 
nawożenia wapniowego spowodowany był wzrostem cen nawozów wapniowych, przy 
jednoczesnym braku możliwości ich dotowania. 
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• Stosunkowo niewielki jest udział użytków rolnych i gruntów leśnych nawadnianych w 
ogólnej ich powierzchni w Wielkopolsce. Powierzchnia ta w ostatnim analizowanym roku 
uległa zwiększeniu. Jest to zjawisko korzystne, zważywszy na panującą w znacznej czę-
ści regionu suszę. W skali całego kraju tendencja jest podobna – w analizowanym okre-
sie powierzchnia użytków rolnych i gruntów leśnych nawadnianych również wzrasta. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów go-
spodarki Wielkopolski, niezadowalający stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej regionu może 
być czynnikiem ograniczającym rozwój całej gospodarki. Skuteczna realizacja Celu 1.4 
SRWW jest więc istotnym warunkiem znaczącej poprawy jakości wielkopolskiej rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. W perspektywie najbliższych lat możliwe jest wykorzystanie zna-
czących środków, pochodzących z funduszy unijnych, szczególnie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz innych programów dysponujących środkami 
na ten cel. 
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Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzy-
stanie terenów inwestycyjnych 

 

Komentarz 

Brak jest kompletnych danych dotyczących przygotowania i wykorzystania w woje-
wództwie terenów inwestycyjnych, w tym również informacji o nakładach inwestycyjnych po-
trzebnych na tworzenie niezbędnej infrastruktury. Niniejszy cel operacyjny realizowany jest 
przede wszystkim przez samorządy lokalne, dla których inwestowanie w takie tereny jest 
elementem działań zmierzających do przyciągnięcia na obszar gminy inwestycji. Niestety nie 
wszystkie gminy prowadzą w związku z tym ewidencję takich obszarów, część wprowadza-
nych informacji jest zdezaktualizowana, zaś część jest po prostu niemożliwa do późniejszego 
wystandaryzowania. Jest to przyczyną trudności w gromadzeniu i analizowaniu informacji w 
skali całego regionu, w związku z czym, przedstawiając realizację Celu 1.5. SRWW, należy 
skupić się przede wszystkim na kwestiach poprawy jakościowej w tej dziedzinie. 

Pomimo stosunkowo skąpych danych w tym zakresie w ostatnich latach obserwo-
wana jest zdecydowana poprawa w dziedzinie przygotowania i racjonalnego wykorzystania 
terenów inwestycyjnych w regionie. Dzięki stworzeniu odpowiedniego systemu przez samo-
rządy lokalne w ostatnich latach w szybkim tempie zaczęła wzrastać powierzchnia terenów 
inwestycyjnych oddawanych zarówno pod inwestycje komunalne, jak i produkcyjne. Stało się 
to istotnym czynnikiem rozwoju, powodując napływ przynajmniej do części gmin kapitału (w 
tym kapitału zagranicznego), dzięki któremu w dalszej perspektywie możliwe będzie zwięk-
szenie dochodów budżetów samorządów oraz wzrost zatrudnienia. 

Przygotowanie terenów pod inwestycje nie byłoby możliwe bez odpowiedniego po-
ziomu nakładów inwestycyjnych. Bardzo pomocne w tej dziedzinie okazały się fundusze 
unijne, szczególnie przyznawane w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Do 
końca września 2011 roku podpisano 14 umów na dofinansowanie samorządowych projek-
tów związanych z przygotowaniem terenów pod inwestycje o łącznej wartości blisko 80 mln 
zł. Wnioskowana kwota wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynio-
sła 45 mln zł. Przedmiotem projektów było przede wszystkim uzbrojenie terenów aktywizacji 
gospodarczej, polegające w pierwszej kolejności na budowie infrastruktury technicznej oraz 
odpowiedniej jakości nawierzchni dróg dojazdowych. 
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Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funk-
cji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitarnego 
o znaczeniu europejskim 

 

Miernik/wskaźnik Jednostka  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Wielkopolska 1 223 699 1 257 687 1 318 551 1 331 957 1 310 456 + 86 757 
Pracujący* osoby 

Poznań 224 531 224 741 232 178 227 846 226 217 + 1 686 

Wielkopolska 268 306 266 524 265 598 265 759 264 325 - 3 981 
Pracujący w sektorze publicznym osoby 

Poznań 80 417 80 304 80 762 81 621 81 876 +1459 

Wielkopolska 955 393 991 163 1 052 953 1 066 198 1 046 131 + 90 738 
Pracujący w sektorze prywatnym osoby 

Poznań 144 114 144 437 151 416 146 225 144 341 + 227 

Wielkopolska 209 388 209 924 209 557 210 274 208 292 - 1 096 
Pracujący w sektorze rolniczym osoby 

Poznań 1 931 757 762 1 057 b.d. - 874** 

Wielkopolska 398 635 410 607 438 473 436 589 330 859 - 67 776 
Pracujący w sektorze przemysłowym osoby 

Poznań 62 316 61 634 64 022 58 403 b.d. -3 913** 

Wielkopolska 615 676 637 156 670 521 685 094 771 305 + 155 629 
Pracujący w sektorze usług osoby 

Poznań 160 284 162 350 167 394 168 386 b.d. + 8 102** 

Wielkopolska 211 420 169 089 112 827 91 441 133 563 - 77 857 
Bezrobotni zarejestrowani osoby 

Poznań 19 625 15 803 9 302 5 612 10 178 - 9 447 

Wielkopolska 170 545 172 606 176 486 173 945 169 374 - 1 171 
Studenci szkół wyższych  osoby 

Poznań 132 929 135 724 141 556 141 356 137 623 + 4 694 

Wielkopolska 98 334 99 768 101 315 100 864 99 995 +1 661 
- w tym kobiety osoby 

Poznań 75 786 77 516 80 517 81 123 79 973 + 4 187 

Wielkopolska 84 104 84 595 84 996 83 348 83 014 - 1 090 
- w tym stacjonarni osoby 

Poznań 70 639 70 795 71 697 71 437 71 719 + 1 080 

Udział studentów miasta Poznania w 
ogólnej liczbie studentów województwa 
wielkopolskiego 

% Poznań 77,9 78,6 80,2 81,3 81,3 + 3,4 

Wielkopolska 32 607 34 393 37 217 39 342 43 048 + 10 441 
Absolwenci szkół wyższych  osoby 

Poznań 24 233 25 357 26 719 29 283 33 037 + 8 804 

Wielkopolska 21 351 22 269 24 477 25 672 27 924 + 6 573 
-w tym kobiety osoby 

Poznań 15 610 16 103 17 182 18 748 21 061 + 5 451 

Wielkopolska 13 811 15 108 16 701 18 293 19 738 + 5 927 
- w tym stacjonarni osoby 

Poznań 10 902 11 999 13 253 14 454 15 755 + 4 853 

Udział absolwentów szkół wyższych m. 
Poznania w ogólnej liczbie absolwentów 
szkół wyższych województwa wielkopol-
skiego 

% Poznań 74,3 73,7 71,8 74,4 76,7 + 2,3 

Imprezy targowe organizowane w Poznaniu (w tym MTP) 
Wynajęta powierzchnia targowa [m2] Poznań 270 731 285 913 297 734 362 157 249 000 -245 831 

Liczba wystawców ogółem podmioty Poznań 11 066 11 443 11 379 12 442 9 865 -1201 

- w tym krajowych podmioty Poznań 8 277 8 885 8 919 9 595 7 512 -765 

- w tym zagranicznych podmioty Poznań 2 789 2 558 2 460 2 846 2 353 -436 

Liczba zwiedzających tys. os. Poznań 314,9 311,9 288,3 342,5 310,4 -4,5 

Wynajęta pow. targowa (Polska 100%) % Poznań 53,63 57,26 47,71 49,74 43,19 -10,44 

Liczba wystawców ogółem (Polska 100%) % Poznań 42,18 46,30 37,68 38,84 37,20 -4,98 

- w tym krajowych (Polska 100%) % Poznań 39,00 44,12 35,78 36,12 33,99 -5,01 

- w tym zagranicznych (Polska 100%) % Poznań 55,79 55,85 46,62 52,06 53,22 -2,57 

Liczba zwiedzających (Polska 100%) % Poznań 34,29 42,87 31,14 32,51 35,14 +0,85 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS i Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2007,2008,2010, Rocznik Staty-
styczny Województwo Wielkopolskie Podregiony, Powiaty, Gminy, Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Targi w Polsce 

w 2008, w 2009 roku 
* pracujący według faktycznego miejsca pracy 
** zmiana w latach 2005-2008 
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Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Liczba pracujących według faktycznego miejsca pracy w Poznaniu w ogólnej per-
spektywie czasowej wzrosła. Jednak od 2008 roku odnotowuje się spadek liczby pracu-
jących w całym województwie wielkopolskim. Spadła liczba pracujących w sektorze pu-
blicznym, a wzrosła w sektorze prywatnym. W stolicy województwa – Poznaniu – wzrosła 
liczba pracujących zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Odnotowano nato-
miast systematyczny wzrost odsetka zatrudnionych w usługach. W 2009 roku w woje-
wództwie wielkopolskim w sektorze usług zatrudnionych było 58,9% ogółu pracujących. 

• Liczba bezrobotnych w Poznaniu, podobnie jak w województwie wielkopolskim, 
zmniejszyła się w porównaniu do 2005 roku o 48,1% (o 36,8% w województwie wielko-
polskim). Jednocześnie od 2009 roku wzrasta liczba osób pozostających bez zatrudnie-
nia. 

• Liczba studentów w Poznaniu wzrosła w porównaniu z 2005 rokiem o 3,5%. Ponadto 
systematycznie wzrastał udział studentów poznańskich uczelni w ogólnej liczbie studen-
tów województwa wielkopolskiego. Świadczy to o ciągłym rozwoju poznańskiego ośrodka 
akademickiego. 

• Corocznie wzrastała także liczba absolwentów wielkopolskich oraz poznańskich szkół 
wyższych. Wynika to z faktu, że osoby urodzone w czasie wyżu demograficznego kończą 
obecnie studia. 

• Regularnie zwiększał się udział kobiet wśród studentów, jak i absolwentów poznań-
skich uczelni. Podobny trend występuje jeśli chodzi o liczbę studentów stacjonarnych. 

• Zmniejszyła się rola Poznania jako wiodącego ośrodka targowego w Polsce. Od 2007 
roku odsetek wynajętej powierzchni targowej utrzymuje się na poziomie niższym niż 50% 
ogólnej powierzchni targowej wynajmowanej w całym kraju. W 2009 roku w porównaniu 
do roku 2005, spadek wynajętej powierzchni targowej w Poznaniu w stosunku do ogólnej 
liczby wynajętej powierzchni targowej w kraju wyniósł 10,44 p.proc. Zmniejszyła się rów-
nież liczba wystawców zarówno krajowych (spadek o 5,01 p.proc.), jak i zagranicznych 
(spadek o 2,57 p.proc.) w stosunku do wystawców ogółem w Polsce. Powodem zaistnia-
łej sytuacji jest m.in. światowy kryzys gospodarczy, który spowodował ograniczenie bu-
dżetów wielu przedsiębiorstw, co często skutkowało rezygnacją z udziału w imprezach 
targowych. W analizowanym okresie nieznacznie wzrosła liczba zwiedzających, w 2009 
roku osiągnęła poziom 35,14% ogółu zwiedzających tereny imprez targowych w Polsce. 
W relacji do 2005 roku był to wzrost o niecały 1 p.proc. 

 

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione wyżej wielkości wskaźników tylko czę-
ściowo mogą zobrazować poziom realizacji Celu 1.6 SRWW. Dla precyzyjnego określenia 
poziomu rozwoju regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropoli-
talnego konieczne byłoby podjęcie szczegółowych prac studialnych. Nie jest to celem niniej-
szego rozdziału Diagnozy, który ma jedynie pokrótce zaprezentować i zasygnalizować nie-



280 

które zmiany wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego w analizowanym 
okresie realizacji SRWW – w układzie jej celów operacyjnych. 

Prace studialne j programowe dotyczące obszaru aglomeracji poznańskiej prowadzi 
Centrum Badań Metropolitalnych UAM we współpracy z Politechnika Poznańską, Uniwersy-
tetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. Uczelnie te stworzyły w kwietniu 
2009 roku Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską, które współpracuje z organami i 
urzędami administracji samorządowej gmin Aglomeracji Poznańskiej, prowadzi badania nad 
funkcjonowaniem i kierunkami rozwoju tego obszaru. Obecnie finansowane są prace nad 
Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, 
prowadzone przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. 

Analiza zapisów poszczególnych rozdziałów Diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej w województwie wielkopolskim w powiązaniu z interpretacją wielkości wskaź-
ników zaprezentowanych w przedstawionej wyżej tabeli pozwala na sformułowanie tezy o 
wzrastającej pozycji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitalnego o funkcjach re-
gionotwórczych. 

Następuje przyspieszenie realizacji działań w ramach Celu 1.6 SRWW, dzięki moż-
liwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 
Funduszu Spójności, a także środkom krajowym pozyskanym w związku z przygotowaniami 
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 i środkom własnym samorządu miasta 
Poznania. 
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Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków su-
bregionalnych i lokalnych 

 

Miernik/wskaźnik Jednostka 
miary 

Przekrój 
terytorialny

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009

Polska 84,5 84,8 85,0 85,5 85,8 + 1,4Korzystający z sieci kanalizacyjnej w 
miastach  % 

Wielkopolska 84,6 84,9 85,2 85,7 86,1 + 1,5

Polska 94,9 94,9 95,0 95,2 95,2 + 0,3Korzystający z sieci wodociągowej w 
miastach  % 

Wielkopolska 96,1 96,4 96,4 96,6 96,6 + 0,5

Polska 73,2 73,0 72,8 72,7 73,1 - 0,1Korzystający z sieci gazowej w mia-
stach  % 

Wielkopolska 68,5 68,6 68,5 68,2 70,2 + 1,7

Wielkopolska 247 162 247 286 249 738 253 752 251 601 + 4 439

Kalisz 11 620 11 421 11 303 11 398 11 502 - 118

Konin 8 192 8 237 8 259 8 353 8 032 - 160

Leszno 8 525 8 509 8 583 8 733 8 752 + 227

Podmioty gospodarki narodowej w 
miastach podmioty 

Piła 8 318 8 211 8 095 8 389 8 249 - 69

Wielkopolska 777 842 796 910 833 373 840 085 828 661 + 50 819

Kalisz 31 695 31 957 32 767 33 376 32 599 + 904

Konin 24 687 25 334 26 211 25 765 25 218  + 531

Leszno 19 450 20 716 21 939 22 991 22 517 + 3 067
Pracujący* osoby 

Piła 23 667 24 115 24 542 25 784 24 882 + 1 215

Wielkopolska 211 420 169 089 112 827 91 441 133 563 - 77 857

Kalisz 6 174 5 491 3 436 2 714 3 976 - 2 198

Konin 6 533 5 327 4 112 3 128 4 354 - 2 179

Leszno 3 214 2 515 1 830 1 596 2 556 - 658
Bezrobotni osoby 

Piła 4 254 3 445 2 646 2 068 3 125 - 1 129

Wielkopolska 9,7 7,7 5,1 4,1 6,0 - 3,7

Kalisz 8,7 7,8 4,9 3,9 5,8 -2,9

Konin 12,1 10,0 7,8 6,0 8,4 - 3,7

Leszno 7,6 6,0 4,3 3,8 6,1 - 1,5

Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
do ludności w wieku produkcyjnym % 

Piła 8,5 6,9 5,3 4,2 6,3 - 2,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

* pracujący w głównym miejscu pracy 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Nastąpił w stopniu porównywalnym z odpowiednimi wielkościami krajowymi, nie-
znaczny wzrost odsetka mieszkańców korzystających w wielkopolskich miastach z sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych. Jednocześnie nieznacznie wzrósł wskaźnik udziału 
korzystających z sieci gazowej w miastach Wielkopolski, przy minimalnym spadku w skali 
całego kraju. Zwraca uwagę wyższy niż w skali kraju udział korzystających w miastach 
Wielkopolski z sieci wodociągowej oraz ciągle odbiegający od średniego w kraju udział 
korzystających z sieci gazowej, choć wskaźnik ten ulega corocznej poprawie. Wskazuje 
to jednak na potrzebę konkretnych inwestycji w zakresie rozwoju gazownictwa w regionie 
– zwłaszcza w jego wschodniej części. 

• W wielkopolskich ośrodkach subregionalnych wystąpiło dość duże zróżnicowanie, je-
śli chodzi o tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych – tylko w Lesznie odnoto-
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wano przyrost ich liczebności (w granicach 2,7%), zaś w Kaliszu, Koninie i Pile spadki na 
poziomie 1-2%. 

• Sytuacja na rynku pracy we wszystkich ośrodkach subregionalnych regionu była od-
wzorowaniem ogólnej sytuacji w tym zakresie w Wielkopolsce, gdzie wskaźnik ten ulega 
corocznej poprawie. W przypadku pracujących największy wzrost ich liczby w porówna-
niu do 2005 roku wystąpił w Lesznie (15,8%), a najmniejszy w Kaliszu (2,9%) i Koninie 
(2,2%). Pod względem liczby zarejestrowanych bezrobotnych, w żadnym z subregionów 
nie zanotowano jego wzrostu. Największy spadek dotyczył Kalisza (o 35,6%) i Konina (o 
33,4%), a najmniejszy Piły i Leszna (odpowiednio 26,5% i 20,5%). W tym samym czasie 
w całym regionie liczba pracujących wzrosła o 6,5%, zaś liczba zarejestrowanych bezro-
botnych spadła aż o 36,8%. 

• W znacznym stopniu zmniejszył się natomiast w ośrodkach subregionalnych udział 
bezrobotnych zarejestrowanych w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym, przy 
czym jedynie w mieście Koninie zmiana wartości tego wskaźnika była identyczna jak dla 
całego regionu (- 3,7%). W pozostałych miastach zmiana wartości wskaźnika była niższa 
i oscylowała w granicach od - 2,9% w Kaliszu do - 1,5% w Lesznie. 

 

Cel operacyjny 1.7 „Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych” 
nie jest łatwy do scharakteryzowania za pomocą konkretnych wskaźników. Po pierwsze, brak 
jest odpowiednich danych statystycznych dla ośrodków miejskich. Po drugie, niektóre działa-
nia przewidziane w SRWW jako realizacja tego celu nie są w ogóle możliwe do skwantyfiko-
wania. Przedstawione powyżej wielkości kilku wybranych wskaźników zaprezentowano, by 
pokazać niektóre aspekty rozwoju największych ośrodków subregionalnych. Ponadto pewną 
przeszkodą uniemożliwiającą w pełni porównanie potencjału ośrodków subregionalnych jest 
ich status administracyjny (Kalisz, Konin i Leszno to stolice powiatów grodzkich, zaś Piła to 
stolica powiatu ziemskiego), z czym wiążą się różne kompetencje władz lokalnych dotyczące 
kluczowych inwestycji. 

Realizacja Celu 1.7 SRWW następuje m.in. poprzez działania zmierzające do po-
prawy stanu infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej, rozwój usług wyższego rzędu oraz 
wzmacnianie ośrodków subregionalnych o funkcje takie, jak np.: edukacja akademicka (we 
wszystkich omawianych ośrodkach funkcjonują uczelnie wyższe oraz filie uczelni, mających 
swoje siedziby w tradycyjnych ośrodkach akademickich, przede wszystkim w Poznaniu), po-
nadlokalne usługi społeczne i kulturalne (m.in. instytucje artystyczne). W ośrodkach tych 
prowadzą działalność także instytucje otoczenia biznesu i wspierania kooperacji w gospo-
darce. Ich działalność ma zdecydowanie ponadlokalny, często regionalny wymiar. W niektó-
rych przypadkach oddziaływanie ośrodków wykracza zdecydowanie ponad granice regionu. 

W analizowanym okresie realizacji Celu 1.7 SRWW, dzięki zwiększeniu strumienia 
środków, głównie z funduszy unijnych, z udziałem środków regionalnych i lokalnych, nastąpi-
ło zwiększenie tempa rozwoju ośrodków subregionalnych oraz lokalnych. Przewiduje się, iż 
dzięki dalszemu angażowaniu środków publicznych w tę dziedzinę (głównie poprzez WRPO 
oraz regionalny program operacyjny nowej perspektywy), istnieje szansa na wzmocnienie 
dynamiki wzrostu znaczenia wspomnianych ośrodków. 
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Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów oraz sek-
torów o niewłaściwym potencjale rozwojowym 

 

Komentarz 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, jako działania mające służyć reali-
zacji tego celu, wymienia: 

• Wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, w tym popegeerow-
skich, 

• Rewitalizację dzielnic miast, terenów poprzemysłowych i powojskowych, 

• Promocję inwestycji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia na obszarach o wysokiej 
stopie bezrobocia i o niewłaściwym profilu gospodarki. 

Statystyka publiczna nie publikuje wskaźników, które mogłyby posłużyć do choćby 
częściowej analizy realizacji Celu 1.8. SRWW. 

W pierwszych latach analizowanego okresu podejmowane były działania, o których 
można powiedzieć, że były zbieżne z omawianym celem, lecz były w większości rozproszo-
ne, niekiedy podejmowane przypadkowo, nierealizowane w sposób kompleksowy. Pewne 
projekty na obszarach wiejskich realizowano w ramach PROW 2004-2006, inne – na obsza-
rach wymagających rewitalizacji i restrukturyzacji – w ramach ZPORR. Projekty związane z 
promocją przedsiębiorczości i zatrudnienia współfinansowane były z Sektorowych Progra-
mów Operacyjnych Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Rozwój Zasobów Ludz-
kich. 

Od 2008 roku działania wpływające na restrukturyzację obszarów oraz sektorów o 
niewłaściwym potencjale rozwojowym realizowane są przede wszystkim za pomocą Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

W ramach WRPO na szczególną uwagę zasługuje Priorytet IV „Rewitalizacja ob-
szarów problemowych”, w ramach którego realizowanych jest 7 obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych o powierzchni 45 ha. Ponadto w ramach tego priorytetu realizowana jest ini-
cjatywa wspólnotowa JESSICA, w ramach której, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego, udzielane są pożyczki i poręczenia na realizację projektów związanych z rewita-
lizacją i odnową obszarów miejskich. Ponadto istotna w realizacji Celu 1.8. Strategii wydaje 
się być inicjatywa JEREMIE, w ramach której środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego wspierany jest rozwój przedsiębiorczości w formie 
dotacji zwrotnych 

Zwiększanie inwestycji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, realizowane w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej przy pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013, ma na celu m.in. walkę z bezrobociem wsi, będącym jednym z najważniejszych wy-
zwań polityki rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje realizowane w ramach tego Programu 
pozytywnie oddziałują na mieszkańców obszarów wiejskich. Wpływają na pobudzanie dzia-
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łalności gospodarczej na obszarach wiejskich i umożliwia m.in. przejście ludności związanej 
z rolnictwem do pracy w innych sektorach gospodarki, przez co tworzy warunki dla prze-
kształceń wewnątrz sektora rolnego. 
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Cel strategiczny 2 – Zwiększenie efektywności wykorzy-
stania potencjału wewnętrznego 

 

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych 
oraz gospodarki żywnościowej 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 3 812,82 4 126,69 4 755,64 b.d. b.d. 12 695,15* Nowo wybudowane, przebudowane 
i remontowane drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych i leśnych na obsza-
rach wiejskich w danym roku 

km 
Wielkopolska 408,76 386,83 358,18 b.d. b.d. 1 153,77* 

Polska 6 395,41 7 501,81 9 194,81 b.d. b.d. 23 092,03* Nowo wybudowane, przebudowane 
i remontowane drogi gminne na ob-
szarach wiejskich w danym roku 
(bez lokalnych miejskich) 

km 
Wielkopolska 556,05 758,41 514,61 b.d. b.d. 1 829,07* 

Polska 132 122 122 b.d. 149 525* Nowo wybudowane i zmodernizo-
wane oczyszczalnie ścieków (zbior-
cze) na wsi 

liczba 
Wielkopolska 16 18 12 b.d. 22 68* 

Polska 20,40 22,05 23,76 25,74 26,93 + 6,53 Ludność wsi korzystająca z oczysz-
czalni ścieków % 

Wielkopolska 23,24 25,20 26,50 29,49 28,65 + 5,41 

Polska 72,2 72,7 73,5 74,2 74,7 + 2,5 Ludność wsi korzystająca z instalacji 
wodociągowej % 

Wielkopolska 85,8 86,0 86,3 86,8 87,0 + 1,2 

Polska 19,0 20,2 21,3 22,5 23,5 + 4,5 Ludność wsi korzystająca z instalacji 
kanalizacyjnej % 

Wielkopolska 22,6 24 25,3 26,2 27,6 + 5,0 

Polska 17,9 18,3 18,5 18,8 20,6 + 2,7 Ludność wsi korzystająca z instalacji 
gazowej % 

Wielkopolska 12,4 12,7 12,8 13,1 18,8 + 6,4 

Polska 1 782 300 1 850 539 1 894 567 1 939 406 1 981 973 + 112 267 Liczba podmiotów wpisanych do 
ewidencji producentów liczba 

Wielkopolska 144 089 148 744 151 994 155 987 160 227 + 7 905 

Polska 7 957,50 9 495,37 8 278,46 8 582,31 6 134,62*** 40 448,26 Kwota zrealizowanych płatności w 
ramach płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych ** 

mln zł 
Wielkopolska 981,83 1 195,44 1 059,08 1 101,44 773,16*** 5 110,95 

Polska 30 714 52 125 53 687 54 502 x + 23 788**** Liczba przekazanych gospodarstw 
w ramach działania 1 Renty struktu-
ralne PROW na lata 2004-2006 - na-
rastająco 

liczba 
Wielkopolska 2 808 4 658 4 909 4 931 x + 2 123**** 

Polska 8 545,35 16 686,9 14 433,41 b.d b.d 31 120,31* Zalesienia wykonane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2004-2006 oraz Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

ha 

Wielkopolska 542,87 686,12 924,02 b.d. b.d 1 610,14* 

Polska x x 5 858,56 3 401,41 944,66 10 204,63***** Wykonane zalesiania w ramach 
PROW 2007-2013 wg kampanii ha 

Wielkopolska x x 331,51 208,02 2,29 541,82***** 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS; Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi na koniec 2004, 2005, 2006, 2007 
2008 i 2009 roku MRiRW; Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 roku 

 
* suma 2005, 2006, 2007 i 2009 roku 
** suma Jednolitej płatności obszarowej, Uzupełniającej płatności obszarowej – Inne Rośliny, Uzupełniającej płatności obszarowej – Chmiel, ONW 
oraz od 2007 roku – Uzupełniającą płatność obszarową – płatności zwierzęce 
*** informacje na 31 grudnia 2009 roku 
**** zmiana w latach 2005-2008 
***** suma 2007, 2008 i 2009 
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Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wzrosła liczba ludności na wsi korzystającej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
oraz oczyszczalni ścieków. Występują znaczne dysproporcje pomiędzy liczbą ludności 
korzystającą z sieci wodociągowej, a liczbą ludności korzystającą z sieci kanalizacyjnej. 
Podkreślić należy wyższe od średniej krajowej wskaźniki w tym zakresie dla wojewódz-
twa wielkopolskiego, co wskazuje, że sytuacja w regionie jest pod tym względem ko-
rzystniejsza niż średnio w kraju. 

• Nadal niewielki jest udział ludności korzystającej z instalacji gazowej gazu sieciowego 
na obszarach wiejskich regionu, przy czym wielkość tego wskaźnika dla Wielkopolski by-
ła w 2009 roku niższa od średniej krajowej. 

• Wzrosła liczba producentów rolnych wpisanych do ewidencji producentów (o 11,2%). 
W bazie ewidencji producentów na koniec 2009 roku było ponad 160 tys. zarejestrowa-
nych producentów, korzystających ze wsparcia. 

• Zrealizowano w województwie płatności na ponad 4,1 mld zł w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, których celem jest zapewnienie rolnikom stabilnego źródła do-
chodów przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności dostaw produkcji rolnej i ekolo-
gicznie zrównoważonego użytkowania środowiska naturalnego. Blisko połowa tej kwoty 
dotyczyła jednolitej płatności obszarowej. 

• We wzmacnianiu gospodarstw rolnych i gospodarki żywnościowej istotny był udział 
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. W ramach działania 2.1. PROW 
„Renty strukturalne” w Wielkopolsce w zamian za renty rolnicy przekazali 4 931 gospo-
darstw, co stanowi 9% wszystkich gospodarstw przekazanych w kraju. 

• We wzmacnianiu gospodarstw rolnych i gospodarki żywnościowej duże znaczenie ma 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach którego w Wielko-
polsce m.in. wykonano zalesienia na powierzchni 541 ha. 

 

W czasie kilku lat realizacji Celu 2.1 SRWW „Wzmocnienie gospodarstw rolnych 
oraz gospodarki żywnościowej” duży wpływ odegrał Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2004-2006, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich oraz Sektorowy Program Operacyjny Rybołów-
stwo i przetwórstwo ryb.  

Obecnie na realizację Celu 2.1 SRWW duży wpływ mają środki przyznawane w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz środki przyznawane w 
ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. 



287 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsię-
biorstw 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 
Polska 947,6 953,7 967,0 985,2 980,6 + 33,0 Podmioty gospodarki narodowej za-

rejestrowane w systemie REGON na 
10 000 ludności 

sztuki 
Wielkopolska 1 011,9 1 023,1 1 040,0 1 062,6 1 054,3 + 42,4 

Polska 946,3 952,5 965,7 983,9 979,3 + 33,0 MSP zarejestrowane w systemie 
REGON na 10 000 ludności sztuki 

Wielkopolska 1 010,6 1 021,9 1 038,7 1 061,3 1 053,0 + 42,4 

Polska 726,9 725,3 731,4 746,1 737,7 + 10,8 Osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą na 10 000 ludno-
ści 

osoby 
Wielkopolska 801,1 802,8 812,6 831,2 821,1 + 20,0 

Polska 18 024 20 338 22 916 24 092 23 494 + 5 470 Produkcja sprzedana przemysłu na 1 
mieszkańca (wg PKD 2007) zł 

Wielkopolska 23 330 25 534 27 630 28 535 28 906 + 5 576 

Polska 2 059* 2 469* 3 103* 3 583* 4 046 + 1 987 Produkcja sprzedana budowlano-
montażowa na 1 mieszkańca (wg 
PKD 2007) 

zł 
Wielkopolska 2 319* 2 937* 3 441* 3 483* 4 189 + 1 870 

Polska 39,3 38,1 37,8 36,6 36,8 - 2,5 Udział sektora MŚP w produkcji 
sprzedanej przemysłu (wg PKD 
2007) 

% 
Wielkopolska 42,8 42,3 43,4 42,5 42,9 + 0,1 

Polska 2 076 2 471 3 126 3 518 3 122 + 1 046 Nakłady inwestycyjne w przedsię-
biorstwach na 1 mieszkańca zł 

Wielkopolska 2 155 2 561 3 037 2 675 2 637 + 482 

Polska 5 574,6 5 892,8 6 673,0 7 706,2 9 070,0 + 3 495,4 Nakłady finansowe (wewnętrzne) na 
B+R ogółem mln zł 

Wielkopolska 435,5 454,7 563,7 611,5 845,9 + 410,4 

Polska 901,2 921,8 1 102,3 1 209,9 1 539,3 + 638,1 Nakłady finansowe (wewnętrzne) na 
B+R w przemyśle mln zł 

Wielkopolska 74,9 57,7 128,4 103,7 97,8 + 22,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

* dane wg PKD 2004 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Nastąpił dalszy przyrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 
rejestrze REGON (w tym w szczególności przedsiębiorstw sektora MŚP oraz podmiotów 
prowadzonych przez osoby fizyczne) w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, w stopniu 
zdecydowanie przewyższającym poziom krajowy. Jedynie w roku 2009 nastąpił minimal-
ny spadek liczby przedsiębiorstw, co było konsekwencją ogólnoświatowego spowolnienia 
gospodarczego – niepokoić może tu fakt, iż spadki na poziomie regionu Wielkopolski 
przewyższyły zmiany odpowiednich wskaźników mierzonych dla kraju. 

• W istotnym zakresie, na poziomie zbliżonym do wskaźnika krajowego, wzrosła war-
tość produkcji sprzedanej przemysłu mierzona w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wielkość 
tego wskaźnika dla Wielkopolski była w 2009 roku o 23% większa od średniej krajowej, 
co jest sytuacją pozytywną. Ponadto wart zauważenia jest fakt, iż pomimo osłabienia go-
spodarczego w 2009 roku w całym kraju, wskaźnik wartości produkcji sprzedanej prze-
mysłu dla Wielkopolski w dalszym ciągu wykazywał tendencję rosnącą. 

• Przyrost wartości wskaźnika produkcji sprzedanej budowlano-montażowej okazał się 
niższy na poziomie województwa wielkopolskiego niż w całym kraju. W okresie pięciolet-
nim wartości zbliżyły się do siebie (większy przyrost na poziomie kraju), przy czym w 
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2009 roku w Wielkopolsce jako w jednym z niewielu województw wartość wskaźnika w 
dalszym ciągu rosła. 

• Udział małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej wytworzonej wartości dodanej 
brutto zwiększył się nieznacznie. Jest to sytuacja o tyle korzystna, że w identycznym 
okresie na poziomie kraju odnotowano zdecydowany spadek aktywności podmiotów 
MŚP. Świadczy to o utrzymującym się niemałym znaczeniu sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w gospodarce Wielkopolski, co jest pozytywną cechą rozwijającego się 
regionu. 

• Na poziomie województwa wielkopolskiego w stopniu niższym niż w przypadku całe-
go kraju wzrosła wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w przedsiębiorstwach w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca. Szczególnie istotny jest fakt, iż średni krajowy wskaźnik w 
pięcioletniej perspektywie wykazywał większe wahania niż wskaźnik dla Wielkopolski, co 
wskazuje na większą stabilność sytuacji przedsiębiorstw w naszym regionie, która po-
zwoliła m.in. na swego rodzaju neutralizację skutków kryzysu (wartość wskaźnika w 2009 
roku zbliżona do 2008 roku). 

• Wzrosły, wyrażone w liczbach bezwzględnych, wielkości nakładów inwestycyjnych na 
badania i rozwój, w tym inwestycje dokonywane w sektorze przemysłu. Szczególnie 
istotny dla kraju, także dla województwa wielkopolskiego, jest zdecydowany wzrost wiel-
kości nakładów odnotowany w 2009 roku, co jest po części jakby zaprzeczeniem wystę-
powania w skali makro skutków światowego kryzysu gospodarczego lat 2008-2009.  

 

Zaprezentowane powyżej wyniki jednoznacznie świadczą o poprawie sytuacji w za-
kresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Wielkopolsce, co jest nie tylko pochodną 
ogólnopolskich tendencji, ale i potwierdzeniem występowania w regionie zróżnicowanych po-
tencjałów związanych z rozwojem gospodarki w oparciu o przedsiębiorczość. Niniejsze ob-
serwacje, potwierdzone danymi makroekonomicznymi, w dalszym ciągu wskazują na wzra-
stającą pozycję gospodarki Wielkopolski, w tym także na poprawę zdolności konkurencyj-
nych przedsiębiorstw regionu (w stopniu wyższym niż w pozostałych częściach kraju). O sile 
gospodarki regionu świadczą także reakcje na zjawiska związane z kryzysem gospodar-
czym, którego symptomy w województwie wielkopolskim były łagodniejsze niż w innych re-
gionach, bądź zupełnie zdały się nie wystąpić. 

Zapewne duży wpływ na powyższą sytuację miały inwestycje realizowane przez 
przedsiębiorstwa, w dużej mierze współfinansowane ze środków unijnych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (Priorytet I) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – uwzględnić 
tu należy również pomoc zwrotną w ramach Inicjatywy JEREMIE w postaci pożyczek i porę-
czeń udzielanych wielkopolskim przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach. Duże zna-
czenie dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw miało również wsparcie, jakie uzyskały 
one na rozwój „kapitału miękkiego” (szkolenia pracowników) w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny), w tym jego komponentu regionalnego 
wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 
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Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwo-
ju regionu 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 
Polska 13,9 14,9 15,7 16,5 18,1 + 4,2 Odsetek mieszkańców z wyższym 

wykształceniem w stosunku do ogółu 
ludności w wieku 15-64 lata 

% 
Wielkopolska 12,7 13,6 13,5 14,4 14,9 + 2,2 

Polska 4 938 4 985 5 104 5 267 5 366 + 428 Studenci szkół wyższych na 10 000 
ludności w wieku 19-24 lata osoby 

Wielkopolska 4 765 4 887 5 130 5 232 5 270 + 505 

Polska 508 506 504 501 493 - 15 Studenci szkół wyższych na 10 000 
ludności osoby 

Wielkopolska 506 511 521 512 497 - 9 

Polska 1 097 1 085 1 144 1 157 1 298 + 201 Liczba jednostek prowadzących dzia-
łalność badawczo-rozwojową liczba 

Wielkopolska 86 88 105 112 120 + 34 

Polska 123,4 121,3 121,6 119,7 120,9 - 2,5 
Zatrudnienie w działalności B+R tys. osób 

Wielkopolska 11,7 12,5 12,7 12,7 12,9 + 1,2 

Polska 0,57 0,56 0,57 b.d. b.d. 0* Nakłady na działalność B+R w relacji 
do PKB % 

Wielkopolska 0,47 0,46 0,52 b.d. b.d. + 0,5* 

Polska 5 574,6 5 892,8 6 673,0 7 706,2 9 070,0 + 3 495,4 
Nakłady na działalność B+R mln zł 

Wielkopolska 435,5 454,7 563,7 611,5 845,9 + 410,4 

Polska 2 617,5 2 802,2 3 059,6 3 392,5 3 952,6 + 1 335,1 Nakłady budżetowe na działalność 
B+R mln zł 

Wielkopolska 186,5 220,5 231,1 248,4 b.d. + 61,9** 

Polska 146,1 154,6 175,1 202,1 237,6 + 91,5 Nakłady na działalność B+R na 1 
mieszkańca zł 

Wielkopolska 129,1 134,6 166,4 180,0 248,2 + 119,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
 

* zmiana w latach 2005-2007 
** zmiana w latach 2005-2008 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wzrósł odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem, przy czym nastąpiło to w 
stopniu niższym niż średnio w kraju. Pogłębiło to jeszcze bardziej dysproporcje pomiędzy 
udziałem mieszkańców z wyższym wykształceniem w Wielkopolsce a resztą kraju. Klu-
czowym okazał się rok 2009, w którym w Polsce nastąpił największy wzrost niniejszego 
wskaźnika, biorąc pod uwagę cały 5-letni okres. 

• Nastąpił zdecydowany przyrost liczby studentów, ale tylko jeśli chodzi o wskaźnik 
określający liczbę studentów przypadających na 10 000 mieszkańców w wieku 19-24 lat 
(w przypadku Wielkopolski jest on wyższy o ponad 10% w porównaniu z 2005 rokiem). 
Jednocześnie nastąpił nieznaczny spadek liczby studentów w przeliczeniu na 10 000 
mieszkańców ogółem (jest niższy o około 1,8% w porównaniu do 2005 roku). Ogólnie 
pozytywnym zjawiskiem w przypadku Wielkopolski jest zdecydowanie wyższe od śred-
niego w kraju tempo wzrostu liczby studentów w przeliczeniu na mieszkańców w wieku 
19-24 lat oraz mniejszy w stosunku do wskaźników krajowych spadek liczby studentów w 
przeliczeniu na całą populację mieszkańców. 
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• Zwiększyła się liczba jednostek prowadzących w województwie działalność badaw-
czo-rozwojową (o 39,5%). Jednocześnie wzrosło również zatrudnienie w sektorze B+R (o 
10,3%), przy czym wielkości wskaźników dla Wielkopolski zdecydowanie przewyższały 
wartości dla całego kraju, gdzie odnotowano odpowiednio przyrost o 18,3% i spadek o 
2%. 

• Wielkość nakładów na działalność B+R (w tym nakładów budżetowych) zwiększała 
się w porównaniu z 2005 rokiem, przy czym zdecydowana poprawa nastąpiła w roku 
2009 i to zarówno na poziomie krajowym, jak i Wielkopolski. W 2009 roku w porównaniu 
do roku 2005 większy przyrost nakładów na B+R wystąpił na poziomie Wielkopolski i wy-
niósł 94,2% (w przypadku Polski analogiczny wskaźnik osiągnął poziom 62,7%). Pozy-
tywne zmiany w województwie wielkopolskim potwierdza również wyższe niż w kraju 
tempo przyrostu nakładów na B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ponadto w 2009 ro-
ku, po raz pierwszy w całym 5-letnim okresie analizy, wskaźnik nakładów na działalność 
w B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca przewyższył średnią krajową. 

• Od 2005 roku utrzymuje się w dalszym ciągu bardzo niska wartość nakładów na B+R 
w relacji do PKB, odbiegająca nie tylko od średnich wartości dla UE, ale też od średniej 
krajowej, co jest potwierdzeniem ciągle niewystarczającej wielkości kapitału angażowa-
nego w Wielkopolsce w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Symptomem pozytywnych 
zmian może być zmiana wskaźnika w 2007 roku, a konkretnie przyrost o 0,6 p.proc., 
podczas, gdy średnio w kraju wskaźnik ten wzrósł tylko o 0,1 p.proc. 

Wskaźniki opisujące sytuację nauki i badań w rozwoju regionu sprawiają wrażenie 
zdecydowanego polepszania się sytuacji w tym zakresie. Ich wartości z ostatniego roku ana-
lizy nie można jednak uznać jako w pełni satysfakcjonujących – dla dalszego rozwoju ko-
nieczne jest ciągłe inwestowanie w regionalny potencjał intelektualny, co wymaga nieustan-
nego angażowania sił i środków. 

Podstawowym atutem dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Wielkopolsce 
jest ciągle zwiększająca się liczba studentów oraz osób z wyższym wykształceniem. Istotne 
jest jednak, aby permanentnie rosnący potencjał intelektualny był odpowiednio wykorzysty-
wany. Kluczowym zatem jest, aby poprawie stanu kapitału ludzkiego w regionie towarzyszył 
równoczesny przyrost liczby jednostek badawczo-rozwojowych oraz zainteresowanie ze 
strony przedsiębiorców sferą B+R, a przez to zwiększanie zatrudnienia w tym sektorze. Aby 
to osiągnąć spełniony musi być zatem kolejny ważny warunek, a więc odpowiedni sposób fi-
nansowania działalności badawczo-rozwojowej – obserwowany do tej pory wzrost poziomu 
nakładów na sferę B+R wymaga jeszcze większego wzmocnienia, tak, aby możliwy był do 
osiągnięcia poziom nakładów w relacji do PKB określony zapisami Strategii Europa 2020. 

Podstawowym dokumentem służącym realizacji Celu 3.3. SRWW „Wzrost udziału 
nauki i badań w rozwoju regionu” jest Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski, której 
aktualizację przyjęto na początku 2011 roku. Jej wdrażanie możliwe jest dzięki środkom po-
chodzącym z różnych źródeł, wśród których istotne znaczenie mają m.in. programy opera-
cyjne perspektywy finansowej 2007-2013, a więc Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w 
szczególności jego komponent regionalny), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
oraz, zarządzany na poziomie województwa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. 
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Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycz-
no-rekreacyjnych w gospodarce regionu 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 

Polska 569 896 574 612 582 105 596 998 606 501 + 36 605 
Liczba miejsc noclegowych liczba 

Wielkopolska 37 253 36 648 36 538 37 974  38 448 - 715 
Polska 16 597 202 17 512 115 18 947 160 19 556 102 19 353 712 + 2 756 510 Korzystający z obiektów noclego-

wych turystyki - ogółem osoby 
Wielkopolska 1 226 675 1 287 562 1 382 897 1 503 521 1 457 303 + 230 628 
Polska 4 310 401 4 313 578 4 387 404 4 046 312 3 861 942 - 448 459 Korzystający z obiektów noclego-

wych turystyki - cudzoziemcy osoby 
Wielkopolska 267 092 264 982 247 572 257 369 243 469 - 23 623 
Polska 1 585 1 646 1 728 1 844 2 027 + 442 

Motele, hotele, pensjonaty liczba 
Wielkopolska 151 158 162 197 217 + 66 

Pracujący w działalności związanej z 
zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi 

osoby Wielkopolska 18 567 19 078 20 168 22 548 20 921 + 2 354 

Liczba kwater agroturystycznych liczba Wielkopolska 450 458 500* 500* 562 + 112 

Liczba miejsc noclegowych w kwate-
rach agroturystycznych 

liczba Wielkopolska 4 772 4812 5 100* 5 100* 6 280 + 1 508 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW 
 

* dane szacunkowe Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Nieznacznie zmniejszyła się liczba miejsc noclegowych na obszarze województwa 
wielkopolskiego. Jednak nie można pominąć faktu, iż od 2008 roku odnotowuje się 
zwiększającą się ilość miejsc noclegowych. W całym kraju liczba miejsc noclegowych 
systematycznie wzrastała. 

• Nastąpił wzrost wykorzystania infrastruktury noclegowej zarówno w Wielkopolsce, jak 
i w kraju przy niewielkim jej spadku w 2009 roku. Liczba korzystających z obiektów noc-
legowych turystyki wzrosła na obszarze całego kraju w stosunku do 2005 roku o 14,2%, 
a w województwie wielkopolskim o 15,8%. Wzrost ten dotyczył jednak tylko turystów kra-
jowych. Jednocześnie odnotowano bowiem regularne zmniejszanie się liczby cudzo-
ziemców korzystających z obiektów noclegowych. Może to oznaczać, że spada atrakcyj-
ność turystyczna Polski. Przyczyną takiego stanu jest m.in. niewystarczająca promocja 
kraju i regionu za granicą, niezadowalający stan infrastruktury turystycznej, a także pro-
blemy komunikacyjne. 

• Baza noclegowa obejmująca motele, hotele, pensjonaty zwiększyła się w Wielkopol-
sce o 30,4% (w kraju o 21,8%). 

• Nastąpił dynamiczny wzrost zatrudnienia w działalności związanej z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznymi, co jest zgodne z ogólnopolskim trendem zwiększania 
się udziału zarówno samej turystyki, jak i całego sektora usług w gospodarce. 
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• W Wielkopolsce wzrosła liczba kwater agroturystycznych przeznaczonych dla tury-
stów oraz liczba miejsc noclegowych w takich kwaterach, co jest odpowiedzią na perma-
nentnie wzrastający popyt na tego typu usługi w regionie, jak i w całym kraju. 

 

W pierwszych latach realizacji SRWW, Cel 2.4 „Zwiększenie udziału usług tury-
styczno-rekreacyjnych w gospodarce regionu” realizowany był w stosunkowo skromnym za-
kresie, o czym świadczy choćby znaczący spadek liczby przyjazdów turystycznych do Wiel-
kopolski i wartości niektórych innych wskaźników, charakteryzujących sektor turystyki w re-
gionie. 

Dzięki zaangażowaniu środków pochodzących m.in. z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 
także dzięki większemu zainteresowaniu krajem i regionem związanym z organizacją w 2012 
roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, nastąpiło wzmocnienie branży turystycznej, co przy-
czynia się do lepszej realizacji Celu 2.4 SRWW i zwiększaniu udziału sektora usług tury-
styczno-rekreacyjnych w wielkopolskiej gospodarce. 
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Cel strategiczny 3 – Wzrost kompetencji mieszkańców i 
promocja zatrudnienia 

 

Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do 
edukacji 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 14,00 14,60 14,74 15,41 15,84 + 1,84 Zasadnicze szkoły za-
wodowe (16-18 lat) % 

Wielkopolska 18,00 18,30 18,51 19,17 19,99 + 1,99 
Polska 53,50 54,10 54,36 56,07 56,75 + 3,25 Licea ogólnokształcące 

(16-18 lat) % 
Wielkopolska b.d. 39,40 51,55 52,80 52,70 + 13,3* 

Polska 50,00 47,20 42,23 41,44 43,93 - 6,07 Szkoły zawodowe i 
ogólnozawodowe (16-18 
lat) 

% 
Wielkopolska 57,00 53,80 45,05 43,72 46,72 - 10,28 

Polska 16,00 17,80 17,19 20,28 17,10 + 1,10 
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Szkoły policealne (19-21 
lat) % 

Wielkopolska 16,00 18,50 16,51 20,32 16,05 + 0,05 

Polska 35 138 809 37 090 814 39 376 746 43 615 603 47 397 794 + 12 258 985 Wydatki na oświatę i wychowanie z 
budżetów jednostek samorządu tery-
torialnego  

tys. zł 
Wielkopolska 3 229 892 3 407 418 3 573 464 9 914 412 4 234 861 + 1 004 969 

Polska 
29,3 

(17,6) 
29,0 

(17,5) 
26,8 

(15,4) 
24,0 

(12,3) 
22,7 

(10,9) 
- 6,6 

(- 6,7) Udział studentów szkół wyższych** 
otrzymujących stypendia (w tym so-
cjalne) w ogólnej liczbie studentów 

% 

Wielkopolska 
28,1 
(3,0) 

39,4 
(2,8) 

35,8 
(2,1) 

21,5 
(2,8) 

17,4 
(2,1) 

- 10,7 
(-0,9) 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, Warunki życia ludności w woje-
wództwie wielkopolskim w 2007 i 2009 roku US w Poznaniu 

 
* zmiana w latach 2006-2009 
** w podziale według rodzajów stypendiów 1 osoba może być wskazana więcej niż jeden raz 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wskaźnik skolaryzacji będący miarą powszechności nauczania wzrósł nieznacznie w 
zasadniczych szkołach zawodowych. Wskaźnik ten był w 2009 roku znacznie wyższy w 
Wielkopolsce niż w kraju. W szkołach zawodowych i ogólnozawodowych powszechność 
nauczania zdecydowanie spadła. Także w przypadku tego rodzaju szkół wskaźnik skola-
ryzacji brutto osiągnął w województwie wielkopolskim w 2009 roku wyższy poziom niż w 
kraju. W szkołach policealnych wskaźnik charakteryzuje tendencja wzrostowa. 

• Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie 
wzrosły zarówno w Wielkopolsce, jak i w całym kraju. W 2009 roku wydatki budżetów 
JST w Wielkopolsce stanowiły, tak jak w poprzednich latach, około 9% wydatków na 
oświatę i wychowanie wszystkich JST w kraju. 

• Od 2005 roku odsetek osób otrzymujących stypendia zmniejsza się zarówno w Wiel-
kopolsce, jak i w całym kraju. W regionie zdecydowanie mniej studentów niż średnio w 
kraju otrzymuje stypendia socjalne. Odsetek osób odbierających takie stypendia w anali-
zowanym okresie nieznacznie się zmniejszył. 
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Realizacja Celu 3.1. SRWW „Ograniczenie barier w dostępie do edukacji”, jak zapi-
sano w SRWW, następuje poprzez m.in. poprawę systemu transportu zbiorowego (np. kole-
jowe przewozy regionalne), rozwój systemu stypendialnego, a także poprawę stanu infra-
struktury edukacji oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w tym zakresie. 
Na realizację tego celu składa się więc całe spektrum działań, podejmowanych także w ra-
mach innych celów SRWW. 
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Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różno-
rodności form kształcenia 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 22,6 20,6 19,0 20,7 22,5 - 0,1 Udział bezrobotnych do 25 roku życia 
w ogólnej liczbie bezrobotnych % 

Wielkopolska 25,6 22,7 21,0 23,9 26,3 - 0,7 
Polska 12 665 12 711 12 222 12 293 14 464 + 1 799 

Uczniowie gimnazjów dla dorosłych osoby 
Wielkopolska 698 838 683 845 1 122 + 424 
Polska 7 765 7 262 5 604 5 257 5 023 - 2 742 Uczniowie szkól zasadniczych (za-

wodowych) dla dorosłych osoby 
Wielkopolska 304 218 119 249 236 - 68 
Polska 174 826 171 657 98 339 89 927 204 088 + 29 262 Uczniowie liceów ogólnokształcą-

cych* dla dorosłych osoby 
Wielkopolska 12 830 10 159 9 180 10 402 10 349 - 2 481 
Polska 47 793 66 858 75 951 91 649 89 927 + 42 134 Uczniowie liceów uzupełniających dla 

dorosłych osoby 
Wielkopolska 6 152 8 535 9 328 9 563 8 985 + 2 833 
Polska 9 602 10 499 9 538 8 965 7 295 - 64 Uczniowie liceów profilowanych dla 

dorosłych osoby 
Wielkopolska 1 306 1 202 1 127 1 110 897 - 409 
Polska 66 993 21 462 10 932 9 625 7 577 - 59 416 

Uczniowie techników dla dorosłych osoby 
Wielkopolska 10 044 3 362 1 686 1 257 659 - 9 385 
Polska 36 533 50 146 51 227 44 918 36 049 - 484 Uczniowie techników uzupełniających 

dla dorosłych osoby 
Wielkopolska 7 007 9 227 8 741 7 360 5412 - 1 595 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Warunki życia ludności w woje-
wództwie wielkopolskim w 2009 roku, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, BDL 

 
* w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007 łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• W analizowanym okresie nieznacznie zmniejszył się udział bezrobotnych w grupie 
wiekowej do 25 roku życia. Jednak od 2008 roku odnotowuje się tendencję wzrostową 
tego wskaźnika, ponieważ zwiększył się poziom bezrobocia w kraju i w regionie. Bezro-
botni do 25 roku życia należą do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy.  

• Zmniejszyła się liczba uczniów w placówkach szkolnictwa dla dorosłych. Największy 
spadek liczby słuchaczy odnotowano w technikach zarówno w kraju, jak i w Wielkopol-
sce. W stosunku do 2005 roku liczba uczniów spadła odpowiednio o 88,7% i 93,4%. Du-
żym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszą się licea ogólnokształcące i uzupełniają-
ce. Najwięcej uczniów w 2009 roku skupiały licea ogólnokształcące, tj. 56% w kraju i 
37,2% w Wielkopolsce. 

 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie to podstawowe wymagania każdego pra-
codawcy. Dlatego należy pomóc osobom, które nie przekroczyły 25 roku życia, aby u progu 
startu w dorosłe życie i pełnoetatową pracę mogły od razu pochwalić się bogatym CV. Szan-
są na wzmocnienie kompetencji jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który młodzieży do 
25 roku życia daje możliwość uczestnictwa w projektach ukierunkowanych na rozwijanie i 
wzmacnianie swoich kompetencji, m.in. poprzez doradztwo zawodowe, udział w kursach, 
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szkoleniach i stażach. W Wielkopolsce jednostką pośredniczącą w rozdysponowaniu środ-
ków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POKL jest Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu. 

Istotnym elementem systemu kształcenia jest także kontynuowanie nauki i dosko-
nalenie zawodowe osób dorosłych, które z różnych względów przerwały proces kształcenia. 
Ważną rolę w podnoszeniu i dostosowywaniu kompetencji mieszkańców województwa do 
zmieniających się wymogów rynku pracy odgrywają środki pochodzące z funduszy unijnych. 
Projekty dotyczące szkoleń w różnym zakresie współfinansowane były w latach 2004-2006 z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (w ramach Priorytetu II), a w okresie 2007-2013 są finansowane w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Cel operacyjny 3.3.  Rozwój przedsiębiorczości i promocja 
samozatrudnienia 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 

2005 – 2009 
Polska 94,8 95,4 96,7 98,5 98,1 + 3,3 Podmioty gospodarki narodowej na 

1 000 ludności podmioty 
Wielkopolska 101,2 102,3 104,0 106,3 105,4 + 4,2 

Polska 11,38 11,30 11,36 11,57 11,43 + 0,05 Udział osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą w 
ogólnej liczbie osób w wieku produk-
cyjnym 

% 
Wielkopolska 12,40 12,40 12,52 12,80 12,64 + 0,24 

Polska 5,74 6,56 6,58 7,16 8,06 + 2,32 Liczba przedsiębiorstw zakładanych 
przez osoby fizyczne na 1 000 ludno-
ści 

podmioty 
Wielkopolska 6,37 7,30 7,46 8,01 8,65 + 2,28 

Polska 3 610,9 3 631,4 3 680,9 3 752,3 3 737,8 + 126,9 
Liczba podmiotów sektora MŚP tys. 

podmiotów Wielkopolska 340,8 345,2 351,8 360,6 358,9 + 18,1 

Polska 205,4 210,8 219,7 226,1 222,5 + 17,1 Stopa zatrudnienia – liczba pracują-
cych w głównym miejscu pracy na 
1 000 mieszkańców 

osoby 
Wielkopolska 230,6 235,9 246,1 247,3 243,1 + 12,5 

Polska 17,7 13,8 9,6 7,1 8,2 - 9,5 
Stopa bezrobocia % 

Wielkopolska 17,2 12,7 8,3 6,1 7,5 - 9,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej (w tym 
należących do sektora MŚP oraz zakładanych przez osoby fizyczne). W porównaniu z 
rokiem 2005 tempo wzrostu liczby podmiotów w regionie było większe niż średnio w Pol-
sce, co wskazuje, iż rozwój przedsiębiorczości w Wielkopolsce następuje w tempie szyb-
szym niż średnio w kraju. Ponadto pozytywnym zjawiskiem wydaje się być również 
wzrost udziału osób fizycznych prowadzących działalność w stosunku do liczby osób w 
wieku produkcyjnym – świadczy to o wzroście zainteresowania rozwijaniem przedsiębior-
czości i rosnącą chęcią pracy „na własny rachunek” wśród Wielkopolan (wzrost samoza-
trudnienia w tempie szybszym niż na poziomie kraju). 

• Przez cały analizowany okres stopa zatrudnienia osiągała wartości znacznie prze-
wyższające wielkość krajową, jednak jej wzrost był niższy niż dla całego kraju (co ozna-
cza wyrównywanie się obu poziomów stopy zatrudnienia). Wzrostowi stopy zatrudnienia 
towarzyszył jednoczesny silny spadek stopy bezrobocia w województwie, co potwierdza 
pozytywny wpływ rozwoju przedsiębiorczości na sytuację na rynku pracy. Kolejnym ko-
rzystnym zjawiskiem jest stosunkowo nikły wpływ światowego osłabienia gospodarczego 
lat 2008-2009, co potwierdza tezę o dużym potencjale przedsiębiorczości w regionie, ba-
zującej przede wszystkim na czynnikach endogenicznych. 

 

Analiza wskaźników związanych z rozwojem przedsiębiorczości i promocją samo-
zatrudnienia potwierdza po raz kolejny pozytywne zmiany zachodzące w Wielkopolsce w tym 
zakresie. Zarówno analiza stanu ilościowego i jakościowego podmiotów gospodarczych, jak i 
sytuacji na rynku pracy, potwierdziły następowanie poprawy jeśli chodzi o wskaźniki staty-
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styczne. Można wyróżnić kilka podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy – wśród nich 
m.in. dobrą koniunkturę gospodarczą analizowanych pięciu lat, ale i potencjał wielkopolskich 
przedsiębiorstw, które potrafiły zniwelować skutki ostatniego kryzysu. 

Istotne znaczenie dla aktualnej sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw miało po-
dejmowane różnego rodzaju działań w ramach realizacji Strategii, a w szczególności jej Celu 
3.3. Można tu wspomnieć o wsparciu finansowym podmiotów gospodarczych wdrażających 
innowacyjne rozwiązania, pomocy publicznej udzielanej rozpoczynającym działalność go-
spodarczą oraz dofinansowaniu instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Omawiany 
cel SRWW realizowany jest także poprzez tworzenie instytucji promujących przedsiębior-
czość, upowszechnianie nauki przedsiębiorczości w ramach programów szkolnych, czy two-
rzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz klastrów, a także szereg innych działań, w reali-
zacji których niemałą rolę odgrywa również Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
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Cel operacyjny 3.4.  Poprawa organizacji rynku pracy 
 

Komentarz 

Monitorowanie oraz prognozowanie dynamiki zmian na rynku pracy służą poprawie 
organizacji rynku pracy. Działaniami w tym zakresie zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu oraz Powiatowe Urzędy Pracy. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką or-
ganizacyjną realizującą zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i 
wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w regio-
nie. Dostarcza aktualną i rzetelną informację dla instytucji zajmujących się kreowaniem w re-
gionie polityki rynku pracy oraz edukacji. Poprzez miesięczne i roczne publikacje, a także 
okazjonalne opracowania WUP charakteryzuje wielkopolski rynek pracy. Jednostka realizuje 
wojewódzkie programy promocji zatrudnienia oraz bada efektywność projektów lokalnych. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w perspektywie finansowej 2004-2006 pełnił 
rolę instytucji wdrażającej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) Priorytet II (Działanie 2,1, 2.3 i 2.4) oraz Sektorowy Program Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich (SPO RZL, Działanie 1.2 i 1.3). Natomiast w perspektywie finansowej 
2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pra-
cy funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL (Priorytety VI-IX). 

WUP w Poznaniu publikuje wszelkie opracowania, dokumenty strategiczne i pro-
gramowe, sprawozdania z ich realizacji, informacje z realizacji komponentu regionalnego 
POKL na stronie internetowej www.wup.poznan.pl. 

 

http://www.wup.poznan.pl/�


300 

Cel strategiczny 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa 
społecznego 

 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa sytuacji demograficznej oraz 
stanu zdrowia mieszkańców 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 47,0 46,3 45,9 48,1 47,9 + 0,9 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 
na 10 000 mieszkańców łóżka 

Wielkopolska 46,5 45,8 45,5 47,2 46,7 + 0,2 

Polska 3,9 4,2 4,4 4,5 4,8 + 0,9 Liczba łóżek w zakładach opieki 
zdrowotnej typu opiekuńczo-
leczniczego na 10 000 mieszkańców 

łóżka 
Wielkopolska 0,7 1,6 1,6 0,8 1,0 + 0,3 

Polska 90 396 91 632 92 932 93 060 b.d. + 2 664* Liczba zgonów na nowotwory złośli-
we osoby 

Wielkopolska 7 825 8 101 8 170 8 179  b.d. + 354* 
Polska 0,61 0,59 0,61 0,61 0,61 0 Liczba zgonów niemowląt na 10 000 

mieszkańców osoby 
Wielkopolska 0,61 0,66 0,75 0,67 0,65 + 0,4 

Polska M     70,8
K     79,4

M     70,9
K     79,6

M     71,0
K     79,7

M   71,3 
K   80,0 

M     71,5 
K     80,1 

M   + 0,7
K  + 0,7Przeciętne trwanie życia (w latach) 

mężczyzn i kobiet lata 
Wielkopolska M     71,3

K     79,2
M     71,4
K     79,3

M     71,4
K     79,5

M   71,8 
K   79,9 

M     72,0 
K     79,9 

M   + 0,7
K  + 0,7

Polska -0,1 0,1 0,3 0,9 0,8 +0,9 
Przyrost naturalny na 1 000 ludności tys. osób 

Wielkopolska 1,5 1,7 2,1 2,9 2,7 +1,2 
Polska 1,24 1,27 1,31 1,39 1,40 + 0,16 Liczba dzieci przypadających na 1 

kobietę w wieku rozrodczym dzieci 
Wielkopolska 1,32 1,34 1,39 1,49 1,48 + 0,16 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie BDL GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, 
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego US Poznań, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008 GUS,  

Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 1999-2006 US w Poznaniu, Rocznik demograficzny 2006, No-
wotwory złośliwe w 2005 roku w Polsce, Biuletyn, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie 

 
* zmiana w latach 2005-2008 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wielkości wskaźników z zakresu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim nie 
odbiegały znacząco od średnich krajowych. W Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, 
nieznacznie zwiększyła się liczba łóżek w szpitalach ogólnych przypadająca na 10 000 
ludności, ale w roku 2009 była na zbliżonym do krajowego poziomie. W regionie było, 
prawie pięciokrotnie mniej niż średnio w kraju, łóżek w zakładach opieki zdrowotnej typu 
opiekuńczo-leczniczego (na 10 000 ludności). 

• Wzrosła w regionie, jak i w całym kraju liczba zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych. Jest to zjawisko negatywne. Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdro-
wotny i ekonomiczny dla społeczeństwa. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące starze-
nia się ludności, problem ten będzie narastał. Wzrost umieralności na nowotwory jest 
skutkiem uwarunkowań genetycznych, diety i stylu życia, a przede wszystkimi zbyt póź-
nej wykrywalności chorób nowotworowych. Nieznacznie zwiększyła się w regionie liczba 
zgonów niemowląt w przeliczeniu na 1 000 urodzeń żywych, podczas, gdy w kraju wiel-
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kość tego wskaźnika pozostała na niezmieniającym się poziomie. Ponad połowa zgonów 
niemowląt ma miejsce w okresie pierwszego tygodnia życia. Przyczyną tego są choroby i 
stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie ciąży matki i w okresie pierw-
szych 6 dni życia noworodka. Zgony niemowląt powodowane są ponadto przez wady 
rozwojowe wrodzone, choroby nabyte w okresie niemowlęcym lub urazy. 

• Nastąpiło dalsze wydłużenie przeciętnego czasu trwania życia ludności. Wpływ na to 
pozytywne zjawisko ma rozwój nowych technologii medycznych i nowoczesnych metod 
diagnostycznych oraz ogólna poprawa kondycji zdrowotnej ludności, wynikająca z pro-
mocji prozdrowotnego stylu życia. Utrzymana została różnica między przeciętnym trwa-
niem życia mężczyzn i kobiet. Krótszy czas życia mężczyzn w Wielkopolsce, jak i w ca-
łym kraju, jest rezultatem większej ich umieralności, spowodowanej chorobami układu 
krążenia, nowotworami, a także nieodpowiednim stylem życia (nieodpowiednie żywienie, 
palenie tytoniu, czy brak ruchu). 

• Utrzymała się przewaga liczby urodzeń żywych nad liczbą zgonów, decydująca o do-
datniej wartości przyrostu naturalnego. W Wielkopolsce obserwuje się korzystną dynami-
kę demograficzną wyrażoną przez relację liczby urodzeń do liczby zgonów. Współczyn-
nik przyrostu naturalnego w regionie liczony na 1 000 ludności obniżył się w 2009 roku, 
ale pomimo spadku był większy od wskaźnika krajowego i należał do najwyższych w Pol-
sce. 

• Utrzymuje się nieznaczny wzrost liczby dzieci przypadających na 1 kobietę w wieku 
rozrodczym. Wzrost współczynnika dzietności jest skutkiem zwiększenia natężenia uro-
dzeń. Wskaźnik ten w Wielkopolsce jest na poziomie zbliżonym do krajowego, osiągając 
wartość około 1,5 dziecka na 1 kobietę. Aby wystąpiła prosta zastępowalność pokoleń, 
na 1 kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat) powinno przypadać dwoje dzieci. Współ-
czynnik dzietności kształtować się powinien na poziomie 2,10-2,15. 

 

Działania wynikające z Celu 4.1. SRWW „Poprawa sytuacji demograficznej oraz 
stanu zdrowia mieszkańców” są realizowane generalnie w ramach funkcjonującego w woje-
wództwie – na różnych poziomach – systemu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 
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Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 
 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 0,81 0,80 0,85 0,78 0,77 - 0,04 
Liczba osób przypadająca na 1 izbę osoby 

Wielkopolska 0,82 0,82 0,81 0,8 0,79 - 0,03 
Polska 23,2 23,5 23,8 24,2 24,5 + 1,3 Powierzchnia użytkowa w mieszka-

niach przypadająca na 1 osobę m2 

Wielkopolska 23,6 23,9 24,2 24,6 24,9 + 1,3 
Polska 3,0 3,0 3,5 4,3 4,2 + 0,5 Mieszkania oddane do użytkowania 

na 1 000 ludności mieszkania 
Wielkopolska 3,5 3,1 4,2 4,8 4,2 + 0,7 
Polska b.d. 1 514,0 1 684,0 1857 1365 6 420* Grunty przekazane inwestorom pod 

budownictwo mieszkaniowe ha 
Wielkopolska b.d. 174,6 195,1 242,0 149,1 760,8* 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 
Gospodarka mieszkaniowa w 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 roku 

 
* suma 2006, 2007, 2008, 2009 roku 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Nieznacznie zmniejszyła się liczba osób przypadająca na 1 izbę, a tym samym wzro-
sła powierzchnia użytkowa w mieszkaniach przypadająca na 1 osobę, powodując mini-
malne zmniejszenie zaludnienia mieszkań. Jest to zjawisko pozytywne, oznaczające po-
prawę warunków mieszkaniowych ludności. Wartości wskaźnika w województwie i w ca-
łym kraju były porównywalne. 

• W analizowanym okresie w Wielkopolsce przekazano inwestorom pod budownictwo 
mieszkaniowe przeszło 760 ha gruntów, co stanowiło 11,9% takich gruntów przekaza-
nych w skali całego kraju – może to świadczyć o szybszym niż w skali kraju rozwoju ryn-
ku mieszkaniowego. 

• Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1 000 ludności. Od 2005 roku 
w województwie wielkopolskim oddawano większą ilość mieszkań niż średnio w kraju, 
jednak w 2009 roku wskaźnik ten wyrównał się, wynosząc 4,2 oddane mieszkania na 
1 000 ludności. 

W latach 2006-2009 nastąpiła niewielka poprawa warunków mieszkaniowych, 
przede wszystkim dzięki znacznej skali budownictwa mieszkaniowego. Jednak pod koniec 
2008 roku budownictwo, jako pierwszy z sektorów, dotknął kryzys gospodarczy. Nie wpłynął 
on jednak znacząco na obniżenie liczba oddawanych mieszkań, z powodu oddawania już 
rozpoczętych budów przed rozpoczęciem kryzysu. Należy się jednak spodziewać wystąpie-
nia symptomów tego zjawiska w kolejnych latach analizy (2010 i 2011), co będzie potwier-
dzeniem dużej wrażliwości tego segmentu rynku na wszelkiego rodzaju perturbacje. 
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Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych 
 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 647,7 738,4 620,8 551,3 545,9 - 101,8 Liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej na 
10 000 ludności 

osoby 
Wielkopolska 776,4 943,9 696,6 608,8 472,3 - 304,1 

Polska 25,6 26,0 26,5 26,5 26,9 + 1,3 Liczba miejsc w domach i zakładach 
opieki społecznej na 10 000 ludności łóżka 

Wielkopolska 22,6 22,5 23,1 23,5 24,6 + 2,0 

Źródło: Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• W Wielkopolsce początkowo w 2006 roku znacznie wzrosła (do 944 osób na 10 000 
ludności) liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, by od kolejnego 
roku spadać – aż do 546 osób / 10 000 ludności w 2009 roku. Spadek liczby świadcze-
niobiorców pomocy społecznej (na 10 000 ludności) w regionie był znacznie większy 
(przeszło 3-krotnie), niż średnio w kraju. W Wielkopolsce w 2009 roku po raz pierwszy w 
całej perspektywie ze świadczeń pomocy społecznej korzystała niższa liczba osób niż 
średnio w kraju, co świadczy o możliwej poprawie sytuacji materialnej mieszkańców re-
gionu. 

• Na 10 000 mieszkańców Wielkopolski w 2009 roku przypadało mniej miejsc w do-
mach i zakładach opieki społecznej niż średnio w kraju, choć w latach 2006-2008 liczba 
tych miejsc w regionie zwiększyła się, ale również w stopniu mniejszym niż w kraju. 

 

W województwie wielkopolskim zauważalny jest znaczący potencjał instytucjonalno-
organizacyjny pomocy społecznej. Działania związane z realizacją Celu 4.3. SRWW „Rozwój 
usług socjalnych” na obszarze regionu prowadzone są przez organy administracji rządowej i 
samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyzna-
niowymi i organizacjami pozarządowymi, między innymi przy udziale środków pochodzących 
z Działania 5.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ostatnich latach 
poprawia się sytuacja, jeśli chodzi o kwestie pomocy socjalnej, co daje dobrą perspektywę 
na przyszłość w tym zakresie. 

W kolejnych latach realizacji Celu 4.3. podejmowane działania służące rozwojowi 
usług socjalnych będą musiały jednak w coraz większym stopniu rozwiązywać problemy 
związane z nasilającym procesem „starzenia się” społeczeństwa. Konieczna w tym celu bę-
dzie intensyfikacja działań podejmowanych również przez odpowiednie jednostki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z wykorzystaniem szans wynikających z 
możliwości finansowania tego typu działań środkami europejskimi i krajowymi. 
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Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa 
 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 58,6
(44,2)

62,4
(47,5)

64,6
(68,9)

65,9 
(b.d.) 

67,1 
(67,6) 

+ 6,0
(+ 23,4)Wskaźnik wykrywalności sprawców 

przestępstw stwierdzonych (w tym o 
charakterze kryminalnym) 

% 
Wielkopolska 65,9

(51,9)
67,1

(52,6)
68,3

(55,0)
71,7 

(59,5) 
73,3 

(62,0) 
+ 7,4

(+ 10,1)
Polska 262,1 234,3 208,4 192,8 200,1 - 62,0 Współczynnik przestępstw kryminal-

nych w przeliczeniu na 10 000 ludno-
ści 

liczba 
Wielkopolska 239,2 303,8 183,3 182,0 181,5 - 57,7 

Polska 5,1 6,0 6,3 7,8 7,5 + 2,4 Przestępstwa o charakterze krymi-
nalnym popełnione przez nieletnich % 

Wielkopolska 8,6 13,3 14,0 11,1 12,7 + 4,1 

Źródło: Komenda Głowna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Obliczenia własne 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• Wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych (w tym o charakterze kryminal-
nym) poprawiła się. W województwie wielkopolskim wykrywalność była w 2009 roku wyż-
sza od wskaźnika ogólnopolskiego. Pomimo przewagi przestępstw kryminalnych, ich 
udział w ogólnej liczbie przestępstw jest mniejszy niż przeciętnie w kraju. 

• Liczba przestępstw kryminalnych w Wielkopolsce w przeliczeniu na 10 000 ludności 
zmalała w mniejszym stopniu niż przeciętnie w kraju, choć we wszystkich latach była na 
poziomie niższym. 

• Wzrósł udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w ogólnej liczbie prze-
stępstw stwierdzonych – w Wielkopolsce wzrost ten był znacznie większy niż w całym 
kraju. Wskaźnik określający liczbę przestępstw popełnionych przez nieletnich we wszyst-
kich analizowanych latach zdecydowanie przekracza wielkość krajową. 

• Możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza 
na szczeblu regionalnym, stwarza szansę na poprawę kondycji finansowej służb odpo-
wiedzialnych za porządek publiczny*. 

 

*
Strategia Wojewódzka Policji Wielkopolskiej 2007 rok 
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Cel operacyjny 4.5.  Ograniczenie skali patologii oraz wy-
kluczeń społecznych 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 50,2 49,3 45,1 51,1 25,8 - 24,4 Udział długotrwale bezrobotnych w 
stosunku do ogółu bezrobotnych za-
rejestrowanych 

% 
Wielkopolska 47,2 46,9 41,5 43,7 322 - 15,0 

Polska 96 773 96 099 81 403 86 455 81 415 - 15 358 Liczba interwencji związana ze zjawi-
skiem przemocy w rodzinie tys. osób 

Wielkopolska 36 870 36 488 31 077 b.d. b.d. - 5 793** 
Polska 2 575 2 816* 2 366 2 102 2 083 - 492 Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej tys. osób 
Wielkopolska 262 318 235 206 207 - 55 

Polska 93,4 94,4 96,7 98,4 99,9 + 6,5 Liczba osób umieszczonych w do-
mach i zakładach opieki społecz-
nej*** 

tys. osób 
Wielkopolska 7,3 7,3 7,5 7,8 8,2 + 3,1 

Polska 76,8 72,6 67,3 73,1 94,5 + 17,7 Liczba bezrobotnych niepełnospraw-
nych tys. osób 

Wielkopolska 6,1 5,7 5,1 5,6 7,2 + 7,1 

Źródło: Banku Danych Lokalnych GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, 2010 GUS, WUP Poznań,  
Komenda Głowna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

 

* w podziale według form świadczeń korzystający mogą być wykazani kilkakrotnie 
** zmiana w latach 2005 – 2007 
*** łącznie z filiami 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• W Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, zmniejszył się udział długotrwale bez-
robotnych w stosunku do ogółu populacji bezrobotnych, co jest zjawiskiem pozytywnym. 
Jednak długotrwale bezrobotni wciąż stanowią wysoki odsetek wśród ogólnej liczby bez-
robotnych, zauważalnie wyższy niż średnio w kraju. Przyczyną tego stanu jest niższa ak-
tywność zawodowa i społeczna oraz brak motywacji do działania wśród osób pozostają-
cych dłużej bez zatrudnienia, a także niewystarczająca ilość środków w gestii powiato-
wych urzędów pracy. 

• Znacznie zmniejszyła się liczba interwencji związanych ze zjawiskiem przemocy w 
rodzinie – poprzednie dane wskazują, że zarówno w kraju, jak i regionie jest to tendencja 
stała. Niestety zjawisko przemocy w rodzinie należy do spraw starannie ukrywanych, 
więc jego skala nie jest ostatecznie możliwa do skwantyfikowania. 

• Zmniejszyła się zarówno w skali województwa, jak i kraju liczba beneficjentów pomo-
cy społecznej, co w pewnym stopniu świadczyć może o poprawie sytuacji materialnej 
mieszkańców regionu i kraju (w szczególności grup społecznych, które wymagały do tej 
pory pomocy finansowej), ale jest też konsekwencją zmniejszania wielkości środków 
przeznaczanych na tę dziedzinę. 

• Nieznacznie zwiększyła się liczba mieszkańców domów i zakładów opieki społecznej. 
W Wielkopolsce, podobnie jak w całej Polsce, postępuje proces starzenia się ludności, w 
związku z tym zapotrzebowanie na tego typu infrastrukturę będzie wzrastać. W konse-
kwencji konieczność realizacji Celu 4.5. Strategii nabierze jeszcze większego znaczenia. 

• Po okresie kilkuletnich spadków, następuje ponownie znaczny wzrost liczby bezro-
botnych niepełnosprawnych wśród populacji bezrobotnych. 
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Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 8,4 b.d.* 8,7 b.d.* 9,0 + 0,6 Liczba uczestników imprez w do-
mach i ośrodkach kultury, klubach i 
świetlicach na 10 000 ludności 

osoby 
Wielkopolska 8,6 b.d.* 9,1 b.d.* 8,4 - 0,2 

Polska 20,8 22,4 23,7 24,8 26,0 + 5,2 Fundacje, stowarzyszenia organiza-
cje społeczne zarejestrowane w reje-
strze REGON na 10 000 ludności 

podmioty 
Wielkopolska 21,8 23,7 25,0 26,1 27,2 + 5,4 

Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2006,2009,2010 US w Poznaniu, Obliczenia własne na podstawie 
danych z Banku Danych Lokalnych GUS 

 

* dane publikowane co 2 lata 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009: 

• W województwie wielkopolskim zmniejszyła się nieznacznie, w przeciwieństwie do 
kraju, liczba uczestników imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, co 
świadczy o zmniejszającej się aktywności mieszkańców w korzystaniu z przygotowywa-
nych dla nich imprez. 

• Wzrosła liczba organizacji pozarządowych, tworzących tzw. III sektor, na 10 000 
mieszkańców. Organizacje te realizują idee budowy społeczeństwa obywatelskiego w 
różnych aspektach. W Wielkopolsce jest nieco większa niż średnio w kraju, liczba zareje-
strowanych w rejestrze REGON fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (na 
10 000 mieszkańców). 
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Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w 
życiu mieszkańców regionu 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2004 2006 2008 2010 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 9 888 12 983 13 411 13 278 + 3 390 
Liczba klubów sportowych* liczba 

Wielkopolska 921 1 118 1 254 1 323 + 402 
Polska 25 527 31 929 33 678 35 415 + 9 888 Liczba trenerów i instruktorów spor-

towych* osoby 
Wielkopolska 2 250 2 743 3 135 3 487 + 1 237 
Polska 731 928 907 866 895 119 860 954 + 129 026 Liczba ćwiczących w klubach spor-

towych* osoby 
Wielkopolska 61 755 73 711 76 097 78 386 + 16 631 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 

* dane publikowane co 2 lata 

 

Miernik/wskaźnik Jednostki  
miary 

Przekrój  
terytorialny 

2005 2006 2007 2008 2009 Zmiana 
2005 – 2009 

Polska 1 725 219 2 314 959 2 696 461 4 669 706 6 504 040 + 4 778 821 Wydatki budżetowe gmin, powiatów i 
województwa na kulturę fizyczną i 
sport 

tys. zł 
Wielkopolska 170 741 217 420 249 874 413 632 773 263 + 602 522 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Komentarz 

W okresie 2006-2009 / 2005-2010: 

• Nastąpił znaczny wzrost liczby klubów sportowych i ćwiczących w nich osób, jednak 
w tempie niższym od średniego tempa w kraju. W 2010 roku (dane publikowane co 2 la-
ta), kluby sportowe z Wielkopolski stanowiły około 10,0% klubów funkcjonujących w kra-
ju, skupiając około 9,1% ogółu sportowców (dla porównania liczba mieszkańców Wielko-
polski stanowiła 9,0% ludności kraju). Wydaje się zatem, iż liczba klubów sportowych i 
ćwiczących w nich osób jest w dalszym ciągu niewystarczająca i potrzebne są kolejne 
działania zmierzające do wzrostu udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców poprzez 
propagowanie uprawiania sportu zarówno wyczynowego, jak i amatorskiego. Pozytyw-
nym zjawiskiem występującym w regionie jest duża liczba wybudowanych przy współ-
udziale środków budżetu państwa, jak i JST w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012” obiektów sportowych. W latach 2008-2011 w ramach programu w 175 gminach 
Wielkopolski stworzono 265 obiektów za kwotę ponad 260 mln zł, co jest najlepszym wy-
nikiem w kraju (aktualnie 1 Orlik przypada na 12 tys. Wielkopolan). 

• Odnotowano wzrost liczby trenerów i instruktorów sportowych w stopniu zbliżonym do 
poziomu wzrostu krajowego. W 2010 roku wielkopolscy trenerzy i instruktorzy sportowi 
stanowili 9,8% całej tej grupy w kraju, czyli prawie dokładnie tyle, ile w przypadku udziału 
sportowców regionu w liczbie sportowców całego kraju. Stan ilościowy kadry trenerskiej 
jest więc związany ze zmianami liczby trenujących w regionie sportowców, aczkolwiek 
niewystarczający, choćby w porównaniu ze standardami zachodnioeuropejskimi, tak by 
można skutecznie i efektywnie trenować dzieci i młodzież. 
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• Wydatki budżetowe samorządów na kulturę fizyczną i sport w regionie wzrosły o po-
nad 350%. Tempo wzrostu na poziomie krajowym było o prawie 100 p.proc. niższe niż w 
kraju, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Według danych za 2009 rok wydatki wiel-
kopolskich samorządów stanowiły 11,9% całości wydatków samorządów w kraju. W ana-
lizowanym okresie wszystkie wielkopolskie JST ze swoich budżetów wydatkowały w su-
mie na kulturę fizyczną i sport 1,8 mld zł. 

 

Reasumując, realizacja Celu 4.7. SRWW przebiega z dużą intensywnością. Na 
szczególną uwagę zasługują liczne inwestycje realizowane w ostatnim czasie, poprawiające 
stan infrastruktury sportu i rekreacji, a także programy aktywizujące mieszkańców. Takie 
działania stanowią doskonały prognostyk na poprawę stanu zdrowia mieszkańców w dłuż-
szej perspektywie, dzięki ich uaktywnieniu poprzez propagowanie i umożliwienie prowadze-
nia sportowego trybu życia. W perspektywie przewiduje się dalszą poprawę wartości wskaź-
ników dotyczących udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców, co oznaczać będzie 
wzrost znaczenia aktywnego trybu życia wśród Wielkopolan. Wpływ na taki stan rzeczy będą 
miały inwestycje realizowane zarówno z funduszy samorządów i państwa (jak w przypadku 
„Orlików”), ale i fundusze unijne, przyczyniające się do rozbudowy wielu obiektów w regionie. 

Kluczową kwestią, jeśli chodzi o propagowanie sportu i rekreacji w Wielkopolsce, 
jest organizacja przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Jest 
to doskonała okazja, aby Poznań – jako jedno z miast współorganizatorów zawodów – sze-
rzej zaangażowało się w promocję sportu nie tylko tego profesjonalnego, ale i na poziomie 
amatorskim. Mistrzostwa mogą stać się zatem swoistym „kołem zamachowym”, dzięki któ-
remu nastąpi jeszcze większy wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 

 



 309

B. Realizacja celów Strategii rozwoju województwa wiel-
kopolskiego do 2020 roku przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego 

 

Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego stanowią 
istotny element realizacji celu generalnego SRWW, którym jest: 

Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospo-
darki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców 

Cel generalny jest realizowany poprzez cele strategiczne i operacyjne. 

Samorząd Województwa realizuje cele SRWW głównie poprzez działania podej-
mowane przez jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego i jednostki im podlegające. Samorząd Województwa uczestniczy w realizacji po-
szczególnych celów SRWW w różnym stopniu i zakresie, zgodnie z kompetencjami swoich 
jednostek organizacyjnych. 

Wśród działań na rzecz realizacji strategii rozwoju regionu, jakie wykorzystuje Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego i jego jednostki organizacyjne, wyróżnić można m.in.: 

• programowanie rozwoju (opracowywanie strategii, koncepcji i planów zagospodaro-
wania przestrzennego, programów i planów rozwoju, ekspertyz i opracowań studialnych, 
analitycznych i koncepcyjnych), 

• tworzenie warunków rozwoju, 

• bezpośrednie działania inwestycyjne, 

• bezpośrednie zarządzanie niektórymi segmentami funkcjonowania województwa, 

• wspieranie organizacyjne i finansowe działalności jednostek i organizacji realizują-
cych działania istotne dla funkcjonowania regionu, 

• promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, 

• pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu reali-
zacji przedsięwzięć rozwojowych, 

• inicjowanie współpracy między różnymi jednostkami, 

• programowanie, zarządzanie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych i re-
gionalnych komponentów programów krajowych, 

• partnerski udział w projektach wspólnotowych, 

• podejmowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 
 

Poniżej przedstawiono syntetyczny przegląd działań prowadzonych przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego od 2006 roku, realizujących poszczególne cele „Strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. Materiału tego nie należy traktować ja-
ko precyzyjnego, kompletnego opisu wszelkich działań prowadzonych przez jednostki Urzę-
du Marszałkowskiego, bowiem, po pierwsze, nie wszystkie działania tych jednostek wynikają 
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ze Strategii i ją realizują, po drugie, takie poszczególne działania zostały szczegółowo pod-
sumowane w różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach z działalności, tworzonych przez 
poszczególne jednostki. Celem niniejszego opracowania nie jest bowiem podsumowanie 
tych sprawozdań, tylko przedstawienie zarysu działań Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego podejmowanych w związku z realizacją strategii rozwoju województwa na podstawie 
wybranych przykładów oraz roli, jaką w tym zakresie Samorząd odgrywa.  

Zespół autorski dziękują pracownikom poszczególnych Departamentów UMWW za 
przekazanie danych wyjściowych do przygotowania informacji o dotychczasowej realizacji 
przez jednostki Samorządu Województwa Wielkopolskiego celów „Strategii rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego do 2020 roku”, które – obok innych, uzupełniających, źródeł – po-
służyły do opracowania niniejszego rozdziału. 

Działania, podejmowane przez jednostki Samorządu Województwa, przedstawiono 
w układzie strategicznych i operacyjnych celów Strategii. Na końcu rozdziału zamieszczono 
zestawienie dokumentów strategicznych i programowych Samorządu Województwa Wielko-
polskiego. 
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Realizacja celu strategicznego 1 „Dostosowanie prze-
strzeni do wyzwań XXI wieku” 

 

Cel strategiczny 1 jest realizowany przez następujące cele operacyjne SRWW: 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zaso-
bami przyrodniczymi 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem 

Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyj-
nych 

Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznań-
skiej jako ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim 

Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych 

Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwo-
jowym 

 

Działania realizujące ten cel podejmują i prowadzą w imieniu Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w szczególności następujące jednostki organizacyjne Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 

• Departament Środowiska wraz z jednostką podległą: 

o Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

• Departament Transportu 

• Departament Sportu i Turystyki 

• Departament Infrastruktury wraz z jednostkami podległymi: 

o Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 

o Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

o Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i 
Poznaniu 

• Departament Kultury wraz z jednostkami podległymi: 

o Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

o Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

o Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 

o Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

o Muzeum Okręgowe w Lesznie 

o Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 
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o Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenia-
wie 

o Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy-Zespół Pałacowo-Parkowy 

o Muzeum Okręgowe w Koninie 

o Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

o Centra Kultury i Sztuki w Kaliszu, Lesznie i Koninie 

o „Film-Art” Instytucja Filmowa w Poznaniu 

o Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 

o Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

o Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu 

o Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 

o Filharmonia Poznańska 

o Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki 

• Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami podległymi: 

o Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

o Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

• Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem 

• Departament Gospodarki 

• Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

• Departament Polityki Regionalnej 
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Wśród działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i racjonalnego go-
spodarowania zasobami przyrodniczymi (Cel operacyjny SRWW 1.1.) Strategia wymie-
nia: 

• Wspieranie działań zwiększających odporność środowiska 

• Likwidację miejsc szczególnego zagrożenia - "Gorących punktów"  

• Działania na rzecz zwiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ochroną 
przeciwpowodziową 

• Poprawę stanu, zwiększanie zasobów leśnych i ich produktywności 

• Porządkowanie gospodarki odpadami  

• Ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska  

• Promocję racjonalnego użytkowania surowców, w tym wody 

• Poprawę bilansu wodnego regionu, w tym wzrost retencji sztucznej 

• Upowszechnianie edukacji ekologicznej 

• Ograniczanie emisji substancji do atmosfery 

• Przeciwdziałanie erozji gleb oraz zanieczyszczania gruntu 

• Zwiększanie zakresu i form ochrony oraz poprawa stanu przyrody 

• Upowszechnianie stosowania norm ochrony środowiska w gospodarce 

• Usuwanie negatywnych skutków eksploatacji surowców 

• Zwiększanie udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym, szczególnie poprzez 
eksploatację źródeł termalnych 

• Dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług tury-
stycznych oraz rekreacji 

• Wykorzystanie dróg wodnych Wielkopolski dla gospodarki i turystyki. 

 

Samorząd Województwa realizuje te działania głównie poprzez przygotowanie i re-
alizację programów i planów wynikających z polityki ekologicznej państwa, obsługę systemu 
opłat z tytułu korzystania ze środowiska, działania proekologiczne, prowadzenie różnych 
form edukacji ekologicznej, realizację zadań związanych z zagospodarowaniem środowiska 
m.in. do celów turystyki i rekreacji. 

Na mocy tzw. ustawy kompetencyjnej Samorząd Województwa sukcesywnie przej-
mował znaczną część dotychczasowych zadań Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: w 
zakresie geologii (2006 rok), reglamentacji korzystania ze środowiska i gospodarki wodno-
ściekowej (2008 rok) ochrony przyrody i gospodarki odpadami (2009 rok). 

Najważniejsze wojewódzkie dokumenty programowe dotyczące środowiska, obo-
wiązujące w okresie analizowanego okresu realizacji SRWW, to dwa kolejne wieloletnie Pro-
gramy Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego: pierwszy na lata 2002-2010 
oraz drugi na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019, uchwalony przez Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/737/10 dnia 5 lipca 2010 roku. 
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Wśród programów i planów szczegółowych określających działania w zakresie po-
prawy stanu poszczególnych elementów środowiska wymienić należy przede wszystkim dwa 
kolejne Plany Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego: z 2003 roku oraz 
Plan na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 (uchwalony przez Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXII/284/08 z dnia 31 marca 2008 roku). Inne tego ty-
pu istotne dokumenty dotyczą m.in.: małej retencji wodnej (poprzedni z 2001 roku oraz z 
2005 roku do realizacji w latach 2005-2015), udrożnienia rzek (z 2004 roku oraz z 2005 ro-
ku), inwestycji melioracyjnych (Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych 2008-2015 oraz 
Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 
2007-2013), a także usuwania azbestu (Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z 2008 roku). Przy udziale Departamentu Środowiska zostało przygotowane opraco-
wanie pt. „Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów PCB oraz program działań, jakie 
mają zostać podjęte w celu wycofania PCB z użytkowanych urządzeń na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego”. Działań prośrodowiskowych dotyczy też „Program odbudowy zwierzy-
ny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015”. 

W związku z przejęciem kompetencji dotyczących uchwalania programów ochrony 
powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w dniu 30 kwietnia 2009 roku Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Program ochrony powietrza dla strefy – miasto 
Leszno w województwie wielkopolskim” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy – powiat 
ostrowski w województwie wielkopolskim”. 

W celu rozpoznania stanu i warunków dla właściwego gospodarowania wodami 
podziemnymi, a w szczególności określenia warunków korzystania z wód podziemnych oraz 
dokonania oceny rezerw zasobowych w poszczególnych rejonach Wielkopolski, na zlecenie 
Samorządu Województwa (Departament Środowiska) wykonano opracowania bilansu wód 
podziemnych w obrębie struktur wodonośnych dla powiatów: ostrzeszowskiego i kępińskie-
go; rawickiego, krotoszyńskiego, jarocińskiego i pleszewskiego oraz części powiatu poznań-
skiego (gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Krotoszyn, Swarzędz, Klesz-
czewo i Kórnik). 

Samorząd Województwa (poprzez Departament Środowiska) odpowiada za obsłu-
gę systemu naliczania opłat z tytułu korzystania z wybranych obszarów środowiska. Wpływy 
środków z tytułu tych opłat za korzystanie ze środowiska (łącznie: opłaty, kary, odsetki – ob-
jęte m.in. skuteczną windykacją) od 2006 roku do końca I półrocza 2010 roku wyniosły 
738 861 974 zł (przez cały okres działalności UMWW, tj. od 1999 roku do końca I półrocza 
2010 roku, była to kwota 1 734 061 937 zł). Gromadzone w ten sposób środki przeznaczane 
są na ochronę środowiska. 

W latach 2006-2010 zakończono przedsięwzięcie pn. „Program likwidacji mogilni-
ków na terenie województwa wielkopolskiego”, którego realizacja miała istotny wpływ na po-
prawę stanu środowiska województwa wielkopolskiego. Program likwidacji mogilników objął 
likwidację 26 mogilników znajdujących się na terenie Wielkopolski. Łączna wartość robót wy-
konanych w ramach programu wyniosła 46 658 279 zł. Wymierne efekty programu są nastę-
pujące: 
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• unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 4 854,862 Mg brutto przeter-
minowanych środków ochrony roślin, 

• unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 142 Mg folii i torfu, 

• unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 259,56 Mg soli hartow-
niczych, 

• wybrano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 13 181,078 m3 
skażonej ziemi i gruzu, 

• zrekultywowano 6,0964 ha terenu po zlikwidowanych mogilnikach.  

 

Samorząd Województwa prowadzi także działania w zakresie edukacji ekologicz-
nej, m.in. poprzez coroczną organizację konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w 
ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. W latach 2006-2010 przeprowadzono VII, VIII, 
IX, X i XI edycję tego konkursu, do których zgłoszono łącznie 284 projekty, z czego nagrody i 
wyróżnienia otrzymało 117 projektów. Efekty realizacji nagrodzonych projektów wskazują na 
potrzebę organizowania konkursu, jako czynnika wyzwalającego aktywizację społeczności 
lokalnych, motywującego do wspólnego działań. Problematykę edukacji ekologicznej Samo-
rząd promuje także współorganizując Olimpiadę wiedzy ekologicznej. Olimpiada cieszy się 
coraz większą popularnością wśród młodzieży: w roku szkolnym 2006/2007 w XXII edycji 
Olimpiady udział wzięło 475 uczniów z 145 szkół, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 w 
XXV edycji wzięło już udział 3248 uczniów z 125 szkół. W gronie najlepszych uczniów, wyty-
powanych z każdego województwa podczas eliminacji stopnia podstawowego i wojewódz-
kiego w Finale Centralnym, reprezentanci Województwa Wielkopolskiego zajmują wysokie 
miejsca. 

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w 
Chalinie i w Lądzie (w analizowanym okresie sprawozdawczym w zajęciach wzięło udział 
około 1500 osób – głównie młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodsta-
wowych, a także studenci, nauczyciele, samorządowcy, leśnicy). 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizował lub był 
współorganizatorem konkursów mających na celu edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży, 
np. ogólnopolski konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół gimnazjalnych „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski”, konkurs przyrodniczy dla uczniów klas VI szkół podstawowych „Ja i 
przyroda”, „Moja Wielkopolska” - konkurs skierowany do młodzieży gimnazjalnej, „Przyrodni-
cze Puzzle” – konkurs fotograficzny dla studentów uczelni poznańskich, organizowany 
wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów UAM. Zespół Parków współorgani-
zował z 9 partnerami stoisko pod nazwą Eko Forum w ramach Targów Edukacyjnych odby-
wających się na terenie MTP. Stoisko prezentowało instytucje państwowe i samorządowe 
oraz organizacje pozarządowe, których statutowymi zadaniami są ochrona i kształtowanie 
środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna  pozaszkolna 
edukacja przyrodnicza. 
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W analizowanym okresie realizacji SRWW przedstawiciele Departamentu Środowi-
ska, reprezentujący Samorząd Województwa, organizowali i uczestniczyli w konferencjach, 
warsztatach, seminariach, w szczególności o tematyce gospodarki wodno – ściekowej, go-
spodarki odpadami, polityki energetycznej (włącznie z energią jądrową) i ochronie akustycz-
nej w ramach współpracy realizowanej z regionami: Dolnej Saksonii (Niemcy), Brandenburgii 
(Niemcy), Bretanii (Francja), Hertogenbosch (Holandia), Västernorrland (Szwecja). 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z partnerów w 
projekcie „SufalNet4EU – Sieć zrównoważonego użytkowania byłych i opuszczonych skła-
dowisk odpadów”. Projekt jest realizowany w latach 2010-2011 i w 85% współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostałe 15% sta-
nowią środki własne UMWW. SufalNet4EU jest projektem kapitalizacyjnym programu IN-
TERREG IVC, celem którego jest skłonienie regionalnych i lokalnych władz z różnych krajów 
Europy mających specyficzne narzędzia, do przebudowy zamkniętych i opuszczonych skła-
dowisk, znajdujących się na ich terytoriach, poprzez rozwijanie Planów Działań, które na-
stępnie będą wprowadzane za pomocą głównych strumieni Funduszy Strukturalnych do-
stępnych dla każdego regionu. 

Działania z zakresu ochrony przyrody prowadzi jednostka podległa Departamentowi 
Środowiska - Zespół Parków Krajobrazowych w Poznaniu. W ramach czynnej ochrony przy-
rody zrealizowano m.in. takie zadania, jak np. tworzenie nasadzeń śródpolnych (Lednicki 
Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Promno, Przemęcki Park Krajobrazowy, Rogaliński 
Park Krajobrazowy), montaż w budynkach gospodarskich skrzynek lęgowych dla zagrożone-
go gatunku – sowy płomykówki (Lednicki Park Krajobrazowy), wydawanie budek lęgowych w 
ramach warsztatów „Pomagamy w ptasich lęgach” oraz warsztatów „Znaczenie ptaków i 
owadów w przyrodzie” (Powidzki Park Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy) czy 
ochrona muraw kserotermicznych i stanowiska kukułki krwistej w Zielonce poprzez ręczne 
wykoszenie części nie użytkowanej łąki, konserwacja urządzeń piętrzących (Park Krajobra-
zowy Promno). 

Realizowano także projekty naukowo-badawcze, jak np. „Reintrodukcja popielicy na 
terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” (we współpracy z Zakładem Zoologii Syste-
matycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Inwentaryzacja florystyczno-
faunistyczna okolic miejscowości Olejnica (Przemęcki Park Krajobrazowy)” – we współpracy 
z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, czy „Jabłoniowy Szlak – inicjaty-
wa na rzecz ochrony zadrzewień śródpolnych, alei i tradycyjnych sadów” – realizowany na 
terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem 
Walor, Stowarzyszeniem The Tree Council z Wielkiej Brytanii, gminami Sierakowskiego Par-
ku Krajobrazowego oraz szkołami. 

Promocji ochrony przyrody służyła działalność wydawnicza. Wydano m.in. takie pu-
blikacje, jak: albumy fotograficzne „Powidzki Park Krajobrazowy”, „Puszcza Zielonka”, „Biule-
tyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski”, „Zioła pól, lasów i ogrodów Wielkopolski”, kalen-
darz na rok 2010 „Pospolite rośliny użytkowe parków krajobrazowych”. Powstał cykl filmów 
„Wielkopolskie Parki Krajobrazowe”, który otrzymał wyróżnienie w kategorii programów tele-
wizyjnych w VIII Ogólnopolskim konkursie im. Mieczysława Orłowicza dla dziennikarzy na 
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najlepsze materiały prasowe, radiowe, telewizyjne oraz internetowe promujące polską tury-
stykę krajową. 

Działania na rzecz dostosowania zagospodarowania środowiska do bezpiecznego 
rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji realizowane są przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego m.in. na terenie parków krajobrazowych. Mimo nastawienia na ochronę nie-
kiedy unikalnych zasobów przyrodniczych regionu, nie brak w nich miejsca na infrastrukturę 
turystyczną umożliwiającą aktywny wypoczynek. Przemyślana lokalizacja takiej infrastruktury 
pozwala ukierunkować ruch turystyczny w taki sposób, by nie oddziaływał on negatywnie na 
chronione obszary, a tym samym udostępniać turystom piękno chronionej natury. Atrakcyj-
ność przyrodnicza parków krajobrazowych jest bowiem jednym z elementów atrakcyjności 
turystycznej regionu. Samorząd Województwa wspiera działania na rzecz właściwego zago-
spodarowania takich obszarów poprzez m.in. prace koncepcyjno-realizacyjne nad siecią 
szlaków pieszych i rowerowych, wzbogacenie infrastruktury dla turystyki kajakowej i związa-
nej z rozwojem szlaków konnych, rozwój zagospodarowania szlaków kulturowych. 

Działania na rzecz zwiększenia wykorzystania dróg wodnych Wielkopolski dla ce-
lów turystycznych stanowią jeden z priorytetów Samorządu w sferze turystyki. Realizowane 
są prace nad wzbogaceniem infrastruktury dla turystyki kajakowej na rzece Warcie, polega-
jące na tworzeniu sieci przystani kajakowych („Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece 
Warcie”), udrażnianiu i znakowaniu szlaków kajakowych na innych rzekach Wielkopolski. Od 
2008 roku trwają prace nad przywróceniem funkcji turystycznych Wielkiej Pętli Wielkopolsko-
Kujawsko-Lubuskiej. 

Samorząd Województwa duży nacisk kładzie na wsparcie działań zmierzających do 
zwiększenia udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym województwa. Od 2007 roku 
prowadzona jest intensywna działalność mająca zachęcić do zwiększenia pozyskiwania w 
regionie energii ze źródeł odnawialnych. Zorganizowano (Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi) m.in. pierwsze spotkanie regionalne „Odnawialne źródła energii szansą dla wielkopol-
skich gmin”, po którym we współpracy z władzami lokalnymi przeprowadzono spotkania w 
powiatach. Został utworzony Zespół ds. Promocji Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopol-
sce, złożony z przedstawicieli środowiska samorządowego, uczelni wyższych, organizacji 
pozarządowych oraz biznesu. Zespół stanowi merytoryczne wsparcie dla Samorządu Woje-
wództwa w działaniach na rzecz rozwoju OZE w regionie. W październiku 2009 roku Samo-
rząd Województwa powołał Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią. Agencja powstała w 
oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia dla Europy II. Agencja jest insty-
tucją wspierającą władze regionu w procesie tworzenia polityki energetycznej, prowadzi też 
na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe i edukacyjne, ukierunko-
wane na rozwój energetyki odnawialnej. Wśród dotychczasowego dorobku Agencji wyróżnić 
należy przygotowanie dokumentu strategicznego pn. „Strategia wzrostu efektywności ener-
getycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020”. Doku-
ment ten obok charakterystyki zasobów i potencjału regionu wskazuje cele i kierunki rozwoju 
energetyki odnawialnej, w oparciu o istniejące i planowane instrumenty wsparcia. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, jako partner, realizuje unijny projekt w ramach 7 Programu Ramowego na 
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rzecz badań i konkurencyjności pt.: „Rozwijanie środowiska innowacyjnego w pięciu regio-
nach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystywania zasobów biomasy” o 
akronimie BIOCLUS. Projekt realizowany jest także w regionach Finlandii Środkowej, Nawar-
ry (Hiszpania), Macedonii Zachodniej (Grecja) oraz Słowacji. Zasadniczym celem projektu 
dla Wielkopolski jest sporządzanie bilansu biomasy dla regionu. W kolejnym etapie projektu 
dzięki stworzeniu regionalnych Strategicznych Programów Badań zostaną zdefiniowane ak-
tualne sposoby zagospodarowania biomasy i określone najbardziej efektywne pod względem 
ekonomicznym, jak i środowiskowym przyszłe schematy zrównoważonego i wielofunkcyjne-
go wykorzystania zasobów tego odnawialnego źródła energii w Wielkopolsce. Wymiana wie-
dzy między partnerami projektu BIOCLUS odbywa się poprzez organizowane wspólne semi-
naria, wizyty studyjne, szkolenia i inne wydarzenia sprzyjające tworzeniu sieci na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim. 

 

 

Działania mające na celu osiągnięcie wzrostu spójności komunikacyjnej Wiel-
kopolski oraz powiązań regionu z otoczeniem (Cel operacyjny 1.2.) według Strategii to 
przede wszystkim: 

• Inwestycje w infrastrukturę korytarzy transportowych - infrastrukturę drogową, kolejo-
wą, wraz z infrastrukturą ułatwiającą inwestowanie 

• Inwestycje w sieci przesyłowe energii i paliw 

• Zwiększanie różnorodności form transportu 

• Inwestycje w nowoczesne formy przeładunku towarów 

• Poprawę stanu infrastruktury łączności oraz dostępu do Internetu 

• Rozwój infrastruktury komunikacji lotniczej 

• Promocję komunikacji zbiorowej 

• Rozwój transportu śródlądowego 

• Wzrost bezpieczeństwa komunikacji 

 

Zakres kompetencji Samorządu Województwa umożliwia jedynie częściowy bezpo-
średni udział jego jednostek organizacyjnych w realizacji wymienionych działań. Samorząd 
realizuje te działania w różny sposób, najszerzej w zakresie rozwoju infrastruktury komunika-
cyjnej, organizacji komunikacji zbiorowej na poziomie regionu i infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. 

W analizowanym okresie realizacji SRWW podjęto próby opracowania dokumentów 
strategiczno-programowych, szczególnie w zakresie dotyczącym transportu i e-
społeczeństwa. W 2007 roku przygotowano projekty dokumentów zatytułowanych „Regio-
nalna strategia rozwoju transportu dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2020” oraz 
„Plan transportowy funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego na obszarze wo-
jewództwa wielkopolskiego nalata 2007-2011”. Opracowania te ostatecznie przeznaczono do 
użytku wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim. Jeszcze w 2004 roku przygotowana za-
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stała „Strategia e-Wielkopolska: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego”, a 2007 ro-
ku opracowano projekt „Programu operacyjnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 
województwie wielkopolskim w latach 2007-2013”. 

Samorząd Województwa administruje drogami wojewódzkimi na obszarze regionu. 
Wielkopolskie drogi wojewódzkie to 84 drogi o łącznej długości 2 666 km. Zostały one prze-
kazane w administrację Samorządu Województwa w roku 1999 z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych – Oddziału Zachodniego w Poznaniu. Zarząd nad nimi sprawuje Zarząd Woje-
wództwa, a zarządzającym ruchem na tych drogach jest Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego. Uchwałą nr VII/23/99 z dnia 25 stycznia 1999 roku Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego obydwie te funkcje powierzył wojewódzkiej jednostce organizacyjnej jaką jest 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

WZDW realizuje inwestycje drogowe na podstawie zapisów Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego 2007-2009 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (od 2011 roku). W okresie 
dotychczasowej realizacji SRWW zrealizowano szereg przedsięwzięć, finansowanych 
przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu operacyjnego oraz środków własnych. 

W 2006 roku w ramach ZPORR realizowano 12 projektów: 

• budowa obejścia drogowego m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi nr 308, 

• remont drogi nr 241 Wągrowiec - Rogoźno, 

• obwodnica miasta Nowy Tomyśl w ciągu drogi nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl, 

• przebudowa drogi nr 307 Poznań - Buk odcinek II: projektowana S-11 do Buku, 

• przebudowa drogi nr 470 odcinek Skarszew – Ceków Kolonia od km 35+064 do km 
54+400,00, 

• remont mostu na rzece Ołobok w ciągu drogi nr 450 w m. Ołobok, 

• budowa obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewa etap I (w toku realizacji), 

• przebudowa drogi nr 184 odcinek nr I od km 25+596,00 do km 34+719,91 (gmina 
Szamotuły), 

• przebudowa drogi nr 196 odcinek Czerwonak – Owińska od km 4+004,40 do km 
11+425,20, 

• przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi nr 445, 

• obwodnica m. Kórnika w ciągu drogi nr 434 Kostrzyn – Śrem – Rawicz (w toku reali-
zacji), 

• przebudowa mostu w ciągu drogi nr 177 km 82+568 nad rzeką Noteć w m. Wieleń. 

W 2006 roku została także zakończona budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl w cią-
gu dróg wojewódzkich nr 305 i 308, współfinansowana jeszcze ze środków Funduszu PHA-
RE. Wyłącznie ze środków własnych zrealizowano mniejsze inwestycje, takie jak np. budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 444 w Odolanowie (ul. Krotoszyńska, 1,38 km), 
budowa kładki dla pieszych w m. Skórka (w ciągu drogi nr 188), budowa ronda w ciągu drogi 

http://www.wzdw.pl/�
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nr 266 oraz ul. Warciańska w m. Wola Podłężna, remont drogi odc. Osiek n/Notecią Smogu-
lec w ciągu drogi nr 194, etap II. 

W 2007 roku w ramach ZPORR realizowano projekty: 

• przebudowa mostu w miejscowości Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442, 

• obwodnica m. Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 Kostrzyn – Śrem – Rawicz, 
o długości 6,32 km, 

• droga nr 430 Poznań - Mosina, odcinek Luboń – Łęczyca, 

• I etap obwodnicy Miasta Śrem i wsi Zbrudzewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, o 
długości 4,64 km. 

Ze środków własnych zrealizowano odcinek drogi nr 315 odc. Niałek Wielki – Obra. 

W 2008 roku w ramach ZPORR zakończono realizację projektu pn. Przebudowa 
mostu w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. W ramach kontraktu wojewódzkiego 
dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2008 zrealizowano 2 projekty o łącznej war-
tości prac 10,3 mln zł.:  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306 odc. Duszniki – Wilczyna,  

• przebudowa ul. Dąbskiej w m. Koło w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473. 

Ze środków własnych realizowane były projekty (na łączną kwotę 26,2 mln zł): 

• remont drogi wojew. nr 194 odc. Osiek n/Notecią – Smogulec,  

• przebudowa wiaduktu PKP w m. Babiak w ciągu drogi wojew. nr 263,  

• przebudowa drogi wojew. nr 315 odc. Niałek Wielki – Obra,  

• przebudowa drogi wojew. nr 182 w m. Wronki,  

• przebudowa drogi wojew. nr 305 w m. Wroniawy,  

• przebudowę drogi wojew. nr 432 odc. Jerka – Wyrzeka,  

• przebudowę drogi wojew. nr 190 odc. Białośliwie – Szamocin. 

Ponadto realizowane były zadania współfinansowane ze środków Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o łącznej kwocie nakładów 11,3 mln zł, w tym wkład 
własny WZDW w wysokości 3,6 mln zł, a także zadania w ramach poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (chodniki i sygnalizacje świetlne).  

Dzięki dodatkowym środkom finansowym, jakie WZDW otrzymał w roku 2008 na 
zadania z zakresu odnów nawierzchni, wyremontowanych zostało łącznie ponad 330 km 
dróg wojewódzkich. Łącznie zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w 2008 roku przedsta-
wia się następująco: 

• przebudowa dróg na długości 19 km, 

• remont dróg na długości 330 km, 

• przebudowa bądź budowa chodników o łącznej długości 23 km, 

• przebudowa 2 obiektów inżynierskich, 

• realizacja 17 sygnalizacji świetlnych. 



 321

W 2009 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
rozpoczęto realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – 
granica województwa” o długości 7,7 km. Ze środków własnych realizowano projekty: 

• remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Morakowo,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Chobienice,  

• budowa ronda w m. Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Wielowieś,  

• przebudowa ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w 
m. Buk, wartość zadania wynosi 3 589 911 zł,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 odc. Jerka – Wyrzeka,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 odc. Białośliwie – Szamocin,  

• budowa obwodnicy m. Grabów n/Prosna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i 447,  

• budowa obwodnicy m. Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 odc. Świętosławice – Podkiejsze,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 odc. Radosiew – Trzcianka,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odc. Szamotuły – Oborniki,  

• przebudowa wiaduktu PKP w m. Babiak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263,  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 odc. Łobżenica – droga krajowa nr 10. 

Łączna wartość tych zadań to 172 842 897 zł, z czego w 2009 roku zrealizowane 
zostały roboty za kwotę 109 051 756 zł, w tym 26 584 760 zł w ramach wydatków niewyga-
sających z końcem roku budżetowego 2008. 

W ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na 
drogach wojewódzkich zrealizowano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na łącznej długości 
około 22 km oraz 17 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW realizował 14 inwe-
stycji na drogach oraz wybudował 7 sygnalizacji świetlnych. 

Łącznie zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w 2009 roku obejmuje: 

• wybudowanie 2 obwodnic o łącznej długości 3,4 km, 

• przebudowę 86,99 km dróg, 

• przebudowę 1 wiaduktu, 

• wybudowanie 1 ronda, 

• wybudowanie 19 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych, 

• wybudowanie 5 pełnych sygnalizacji świetlnych, 

• wybudowanie lub przebudowę 12,83 km ścieżek pieszo-rowerowych, 

• wybudowanie lub przebudowę 21,77 km chodników. 
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W 2010 roku realizowano 8 projektów (w tym 2 zakończono) na drogach wojewódz-
kich w ramach WRPO, których efekty to wybudowanie 4 obwodnic o łącznej długości 
20,55 km oraz przebudowanie lub rozbudowanie 70,98 km dróg: 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – granica województwa (za-
kończona), 

• budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remon-
tem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca, 

• droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, 

• droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km (za-
kończona), 

• budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – 
Trzcianka – Czarnków – Oborniki, 

• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo, 

• droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 
42,791 km, 

• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Pnie-
wy – Otorowo. 

W 2010 roku realizowano także projekty ze środków własnych, których efektem są 
m.in. wybudowane 2 obwodnice o łącznej długości 3,44 km oraz przebudowanie lub rozbu-
dowanie 55,39 km dróg: 

• remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk - Morakowo, 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki (zakończona), 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Chobienice (zakończona), 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Wielowieś (zakończona), 

• przebudowa ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w 
m. Buk, 

• budowa obwodnicy m. Grabów n/Prosna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i 447 
(zakończona), 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 odc. Świętosławice – Podkiejsze (zakończo-
na), 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 odc. Radosiew – Trzcianka (zakończona), 

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odc. Szamotuły – Oborniki (zakończona), 

• droga nr 443 – przebudowa ulicy Św. Ducha w Jarocinie – II etap (zakończona), 

• droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła – Lipka – I etap. 

W ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na 
drogach wojewódzkich oraz w ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego zrealizowano projekty polegające na budowie chodników i ciągów pieszo-
rowerowych oraz sygnalizacji świetlnych. 
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Łącznie zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w 2010 roku obejmuje: 

• wybudowanie 6 obwodnic o łącznej długości 23,99 km, 

• przebudowę lub rozbudowę 126,37 km dróg, 

• wybudowanie 11 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych, 

• wybudowanie 7 pełnych sygnalizacji świetlnych, 

• wybudowanie lub przebudowę 8,81 km ścieżek pieszo- rowerowych, 

• wybudowanie lub przebudowę 16,39 km chodników, 

• przebudowanie 1 skrzyżowania na rondo. 

 

Samorząd Województwa poprzez Departament Infrastruktury UMWW wykonuje 
również zadania z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sprawu-
jąc nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, któ-
ry oprócz spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg wojewódzkich także zarządza ruchem na tych drogach w województwie wiel-
kopolskim ( z wyjątkiem dróg tej kategorii, położonych w granicach miast na prawach powia-
tu tj. Poznań, Kalisz, Konin, Leszno). Ponadto Departament sprawuje nadzór nad działalno-
ścią Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pi-
le, które przeprowadzają egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców wszystkich ka-
tegorii, prowadzą kursy dla zawodowych kierowców różnych specjalizacji, szkolenia z zakre-
su poprawy bezpieczeństwa na drogach i popularyzacji przepisów prawa o ruchu drogowym.  

Dobra infrastruktura komunikacyjna umożliwiająca mobilność społeczeństwa przy-
czynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu, dlatego też 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera finansowo inwestycje również w zakresie 
rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Stan infrastruktury kolejowej w regionie nie jest zadowa-
lający i konieczna jest jak najszybsza modernizacja i rewitalizacja wielu linii kolejowych, która 
pozwoli na szybsze przemieszczanie się podróżnych na obszarze województwa, a także 
spowoduje zwiększenie przepustowości linii kolejowych. W Wielkopolskim Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym na lata 2007-2013 jako projekty kluczowe w ramach działania „Moder-
nizacja regionalnego układu kolejowego” realizowane są aktualnie dwa znaczące projekty: 

• Modernizacja linii nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na odc. Poznań Wschód – 
Gołańcz (I etap modernizacji: Poznań Wschód – Wągrowiec) z całkowitym kosztem 
153,606 mln zł (w tym 95,652 mln zł ze środków WRPO) 

• Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów – Luboń  na odcinku Wolsztyn – Luboń 
z całkowitym kosztem 84,053 mln zł (w tym 52,751 mln zł ze środków WRPO). 

Środki budżetowe Województwa Wielkopolskiego zostały zaangażowane bezpo-
średnio w dofinansowanie studiów wykonalności dla tych projektów (odpowiednio 463,6 i 
775,2 tys. zł). 
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Działania związane z promocją komunikacji zbiorowej, zwiększeniem różnorodności 
form transportu, a także rozwojem infrastruktury komunikacyjnej (przede wszystkim kolejo-
wej) prowadzi Departament Transportu UMWW. 

Województwo Wielkopolskie jest ustawowym organizatorem regionalnych przewo-
zów kolejowych, finansowanych w części ze środków publicznych w ramach budżetu Samo-
rządu Województwa. Z roku na rok zwiększa się praca przewozowa kolei regionalnej, ale też 
wzrastają koszty przewozów, w związku z czym Samorząd Województwa zmuszony jest 
przeznaczać coraz większe środki na dofinansowanie ich funkcjonowania. 

 
Tab. 96.  Kolejowe przewozy pasażerskie w Wielkopolsce w latach 2005-2010 

Zmienna 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Dofinansowanie mln zł 46,335 59,500 72,000 74,108 81,231 102,200 

Praca eksploatacyjna mln pociągokilometrów 8,264 8,668 8,615 8,915 9,166 9,279 

 

W województwie wielkopolskim kolejowe przewozy regionalne wykonywane są 
przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. W ramach reformy segmentu kolejowych 
przewozów pasażerskich w Polsce przeprowadzono proces usamorządowienia spółki PKP 
Przewozy Regionalne. W dniu 22 grudnia 2008 roku Województwo Wielkopolskiego objęło 
9,7% udziałów w spółce, o wartości obecnie blisko 150 mln złotych, stając się jednym  
z 16-stu współwłaścicieli PKP Przewozy Regionalne. 

Ze względu na znaczną ilość udziałowców w spółce wpływ Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na jej działalność oraz jakość wykonywania usług jest ograniczony. W 
związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o powołaniu 
własnej spółki samorządowej (Uchwała nr XXXIX/542/09 z dnia 28 września 2009 roku), któ-
ra będzie realizowała przewozy pasażerskie wewnątrz województwa. Oczekuje się, że wła-
sna spółka znacznie lepiej zapewni kontrolę nad kosztami prowadzenia przewozów kolejo-
wych na terenie województwa i w konsekwencji realny wpływ na wysokość koniecznej dotacji 
i jej przeznaczenie. Dzięki temu, że Województwo Wielkopolskie posiada 22 szt. autobusów 
szynowych, nowa spółka od rozkładu jazdy pociągów 2011-2012 będzie w stanie obsłużyć 
całą pracę przewozową na liniach niezelektryfikowanych na terenie województwa, a z cza-
sem przejmować przewozy na poszczególnych liniach w trakcji elektrycznej. Będzie to po-
wiązane z przekazaniem spółce nowych oraz używanych elektrycznych zespołów trakcyj-
nych zakupionych przez Województwo Wielkopolskie. 

Spółka Koleje Wielkopolskie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 22 lutego 2010 roku, natomiast w dniu 6 lipca 2010 roku uzyskała licencje na świadcze-
nie usług transportu kolejowego osób oraz na świadczenie usług trakcyjnych. Po uzyskaniu 
Certyfikatu Bezpieczeństwa i prawa dostępu do infrastruktury kolejowej spółka rozpoczęła 
działalność przewozową w połowie 2011 roku. 

W analizowanym okresie realizacji SRWW dokonano znaczących zakupów taboru 
kolejowego. W związku z tym obecnie Województwo Wielkopolskie dysponuje 22 autobusa-
mi szynowymi o napędzie spalinowym do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, co 
wystarcza na pełne pokrycie potrzeb taborowych na liniach niezelektryfikowanych. Wśród 
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nich jest 9 pojazdów produkcji ZNTK Poznań, w tym 2 pojazdy jednoczłonowe 7 dwuczłono-
wych. Pozostałą część taboru stanowi 13 dwuczłonowych szynobusów produkcji PESA Byd-
goszcz. 8 sztuk autobusów szynowych zostało zakupionych z dofinansowaniem środkami 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Transport. Autobusy szynowe pozwalają na znaczne obniżenie kosztów eksploata-
cyjnych, co ma ogromne znaczenie dla budżetu województwa. Wprowadzenie na linie kole-
jowe nowoczesnego taboru w znaczny sposób poprawiło także komfort i bezpieczeństwo 
podróżowania. W latach 2009-2010 wszystkie szynobusy zostały doposażone w „System lo-
kalizacji położenia pojazdu na trasie”. Oprócz możliwości śledzenia bieżącego położenia na 
trasie, umożliwia on m.in. pomiar prędkości pojazdu, przebytej drogi oraz zużycia paliwa. 
Dodatkowo w 2010 roku w pojazdach ZNTK Poznań zamontowany został „System zliczania 
pasażerów”, funkcjonujący dotychczas w autobusach szynowych produkcji PESA Byd-
goszcz. 

W IV kwartale 2010 roku zrealizowany został kontrakt na dostawę 12 sztuk używa-
nych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Wielkopolskiego. 
Koszt ich zakupu wyniósł 11,133 mln zł. Zakup sfinansowano z Funduszu Kolejowego oraz 
rezerwy celowej budżetu państwa. Z uwagi na stopień wyeksploatowania wszystkie te ze-
stawy w latach 2011-2015, ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Kolejowego 
oraz z rezerwy celowej budżetu państwa, sukcesywnie poddawane będą gruntownej moder-
nizacji, co umożliwi ich dalszą eksploatacją przez okres min. 15 lat. 

W celu poprawy wizerunku transportu kolejowego kupowany jest nowy i jednocze-
śnie modernizowany stary tabor przy założeniu, że nowy tabor będzie kierowany na linie ko-
lejowe, na których obowiązują wyższe dopuszczalne prędkości. 

Jednym z celów Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest zastąpienie obec-
nie eksploatowanego taboru elektrycznego nowym, który zapewni m.in. lepszy komfort po-
dróżowania, skrócenie czasu podróży, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a co za tym 
idzie poprawi wizerunek transportu kolejowego w Wielkopolsce. 

W lutym 2011 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych została zawarta 
umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 
Holding na dostawę 22 sztuk niskopodłogowych, wieloczłonowych i jednoprzestrzennych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych „Elf”. Pojazdy te będą przystosowane do bezstopniowej 
obsługi peronów i zapewnienia pełnego komfortu podróży osobom niepełnosprawnym. Pręd-
kość eksploatacyjna nowych ezt wynosi 160 km/h. Projekt finansowany będzie z trzech źró-
deł wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022: środków własnych 
Samorządu Województwa (285,246 mln zł), środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (WRPO – 168,374 mln zł) oraz budżetu państwa (29,713 mln zł). Całkowita war-
tość przedsięwzięcia  wyniesie 483,333 mln zł. 

Samorząd Województwa udziela zezwoleń na wykonywanie przewozów autobuso-
wych i dokonuje zwrotu dopłat do ustawowych ulg. Publiczny transport autobusowy realizuje 
potrzeby przewozowe mieszkańców, tak na terenie Wielkopolski, jak również w relacjach 
międzyregionalnych. W drodze regulacji ustawowej Państwo nałożyło na przewoźników 
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obowiązek honorowania ulgowych przejazdów, a samorządy województw zobligowało do 
zwrotu przewoźnikom dopłat do tych przejazdów w pełnej wysokości. Jeśli zatem przewoźnik 
spełnia warunki wymienione w ustawie, samorząd wojewódzki zobowiązany jest zawrzeć z 
nim odpowiednią umowę. 

 
Tab. 97.  Dopłaty do ulg ustawowych w przejazdach komunikacją autobusową w Wielkopolsce w la-

tach 2006-2010 

Zmienna 2006 2007 2008 2009 2010 
Dopłaty w mln zł 46,162 51,980 46,750 46,644 50,191 

 

Od 1 stycznia 2008 roku środki na to zadanie zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej w całości pochodzą z budżetu Państwa. 

Województwo Wielkopolskie jest jednym z trzech udziałowców Portu Lotniczego 
Poznań – Ławica Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki ulega systematycznemu powięk-
szeniu i wynosi aktualnie 248,591 mln zł (w tym 22,5% przypada na Województwo Wielko-
polskie). W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w ramach programu 
„Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.” reali-
zowanego przez Departament Transportu UMWW, na lata 2007-2011 zostały zabezpieczone 
środki w wysokości 42,550 zł. W roku 2011 uruchomiona zostanie ostatnia transza środków 
na podwyższenie kapitału w wysokości 9,450 mln zł. Spółka realizuje szeroki program inwe-
stycyjny o wartości około 320 mln zł, którego wykonanie umożliwi podwojenie zdolności ob-
sługi pasażerskiej do poziomu 3 mln pasażerów rocznie. Inwestycje te współfinansowane są 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niezależnie od powyższego, w 
celu radykalnej poprawy dostępności portu lotniczego środkami transportu publicznego, 
opracowana została koncepcja połączenia lotniska z Dworcem Głównym PKP, potwierdzają-
ca wykonalność techniczną takiej inwestycji przy relatywnie niedużych nakładach finanso-
wych. 

Województwo Wielkopolskie jest Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu 
„CHAMPIONS – Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania 
transportu lotniczego z transportem publicznym”, współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Za 
bieżącą realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Transportu. Głównym celem 
projektu CHAMPIONS jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności re-
gionów w obszarze Europy Środkowej poprzez zwiększenie ilości międzyregionalnych połą-
czeń lotniczych oraz intermodalnych połączeń transportu publicznego pomiędzy portami lot-
niczymi a miejscowościami w danym regionie. W ramach projektu przewiduje się wprowa-
dzenie nowych i zaawansowanych instrumentów, takich jak m.in. systemy informacji pasa-
żerskich, zachęty i strategie cenowe w celu zwiększenia udziału transportu publicznego, czy 
harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych. Oprócz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie CHAMPIONS bierze udział 12 
międzynarodowych partnerów (porty lotnicze, jednostki administracji regionalnej, instytuty 
badawcze). Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a jego całkowity budżet 1 979 700 
euro, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425 000 euro. Nasze województwo 
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otrzyma 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Uwzględniając znaczenie dla regionu rozwoju infrastruktury społeczeństwa infor-
macyjnego, Samorząd Województwa podjął działania zmierzające do stworzenia warunków 
do powszechnego dostępu do Internetu na obszarze całego województwa, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na obszary wiejskie. Właśnie na tych obszarach dostęp do Internetu sta-
nowi problem. W 2009 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego powołał Spółkę Wielko-
polska Sieć Szerokopasmowa. Spółka została utworzona w celu zaprojektowania, wybudo-
wania i eksploatacji sieci światłowodowej na terenie województwa w ramach projektu „Budo-
wa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, realizowanego z dofinansowaniem ze środków 
EFRR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowity koszt 
projektu przekracza 407 mln zł w tym 283,6 mln zł ze środków EFRR. Spółka wybuduje sieć 
szkieletową i dystrybucyjną, czyli te elementy całego systemu, które są najbardziej kosztow-
ne i na które nie stać operatorów telekomunikacyjnych. Sieć „ostatniej mili”, czyli ostatnie od-
cinki do odbiorców końcowych będą budować już przedsiębiorcy telekomunikacyjni wspólnie 
z samorządami. 

W ramach realizacji Działania 1.5. ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informa-
cyjnego” zrealizowano 4 duże projekty związane z informatyzacją największych urzędów 
administracji rządowej i samorządowej województwa, tj. Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego (projekt „Infrastruktura dla e-administracji w UMWW”), Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego (projekt „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym 
urzędem otwartym na potrzeby klientów”), Urzędu Miasta Poznania („e-Poznań - Realizacja 
programu budowy elektronicznej administracji publicznej”) i Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu („Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych 
on-line”). Realizacja tych projektów przyczyniła się poprzez zastosowanie nowoczesnych 
technologii pozwalających na wdrażanie nowoczesnych i bezpiecznych usług publicznych do 
wypracowania pewnego modelu e-administracji w regionie. 

Z zakresu energetyki i gazownictwa wydawane są opinie dotyczące planów rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych w kontekście obecnego i przyszłego zaspokojenia zapo-
trzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. W imieniu Samorządu reali-
zuje to zadanie Departament Infrastruktury, który bierze udział także w procesie opiniowania 
przedkładanych przez gminy projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz 
zgodności z polityką energetyczną państwa. 

 

 

Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski 
(Cel 1.3.) według Strategii mają realizować takie działania, jak: 

• Inwestycje w instytucje kultury 

• Ochrona dorobku kulturowego 

• Wsparcie działań powiększających dorobek kulturalny regionu 
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• Promocja aktywności kulturalnej mieszkańców 

Samorząd Województwa wspiera szeroko pojętą kulturę oraz działania na rzecz 
ochrony dziedzictwa narodowego (w tym zabytków) w województwie, zapewniając odpo-
wiednie warunki prawne, organizacyjne i finansowe. Koordynuje działalność samorządowych 
instytucji kultury oraz współpracuje z organizacjami pożytku publicznego działającymi w ob-
rębie kultury i sztuki. 

Od roku 2006, powstały dokumenty o charakterze programowym: 

• Wielkopolski Wojewódzki Program Opieki nad zabytkami na lata 2008-2011, przyjęty 
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku 

• Projekt Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce na lata 2011-2020, dotychczas nie 
uchwalony 

Realizując cele SRWW Departament Kultury UMWW organizuje i prowadzi eduka-
cję kulturalną poprzez podległe mu wojewódzkie instytucje kultury. Za ich pośrednictwem 
gromadzi i udostępnia wartościowe dzieła, stwarza możliwości rozwoju amatorskich ruchów 
artystycznych i folklorystycznych oraz pogłębiania wiedzy o sztuce. Organizuje także przed-
sięwzięcia promujące wielkopolską kulturę, również poza granicami województwa i kraju. W 
wielu przypadkach spełnia rolę mecenasa znaczących wielkopolskich inicjatyw kulturalnych, 
wspierając je nie tylko finansowo, ale także zapewniając ich promocję.  

Doceniając rolę kultury w życiu społecznym regionu, Marszałek Województwa przy-
znaje nagrody i stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury. 

W związku z realizacją SRWW w jednostkach kultury podległych Departamentowi 
Kultury prowadzone są m.in. działania inwestycyjne. Inwestycje polegają na remontach i mo-
dernizacji obiektów i wyposażenia, przygotowywaniu ekspozycji w muzeach, itp. pracach. 
Jednostki kulturalne Samorządu Województwa korzystają również z możliwości współfinan-
sowania swoich przedsięwzięć środkami pochodzącymi z funduszy europejskich, w tym w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (łącznie 8 projek-
tów w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i Muzeum Okręgowym w Koni-
nie), Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (łącznie także 8 projektów w 
Teatrze Wielkim w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum 
Okręgowym im. St. Staszica w Pile, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Okręgowym Ziemi Kali-
skiej w Kaliszu i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy) i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (3 projekty). 

Wśród działań na rzecz dorobku kulturowego regionu, wskazać można działalność 
programową instytucji kultury oraz zadania dofinansowywane w ramach uchwalanych co-
rocznie „Programów współpracy samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi”. Informacje o projektach kulturalnych, zrealizowanych w latach 2006-2010, 
przedstawione są w tabeli poniżej. 
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Tab. 98.  Informacje o projektach kulturalnych, zrealizowanych w latach 2006-2010 

Rok Liczba złożonych ofert Liczba wyłonionych zadań Kwota dofinansowania w zł 
2006 714 300 1 760 000 

2007 596 205 2 000 000 

2008 706 345 3 000 000 

2009 709 240 2 060 000 

2010 577 217 2 656 000 

 

W analizowanym okresie Departament Kultury prowadził także badania nad funk-
cjonowaniem instytucji kultury dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, a także badań, których przedmiotem były działające w sferze kultury organiza-
cje III sektora. Ich wyniki zaprezentowano w formie raportów w następujących opracowa-
niach: 

• Raport „Badania Marszałkowskich Instytucji Kultury w Wielkopolsce”, sporządzony na 
podstawie wywiadów pogłębionych z dyrektorami instytucji kultury. Tekst raportu zawarty 
jest w Przeglądzie Wielkopolskim nr 3/2006, s. 20-56.  

• Działalność centrów kultury i sztuki oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. Raport z badań ankietowych. 

• Raport z drugiego etapu badań instytucji kultury, dla których organizatorem jest sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego. Profil badanych instytucji: teatry i filharmonia. 

•  Działalność edukacyjna muzeów wielkopolskich w opinii nauczycieli. Raport z badań 
ankietowych. 

• Sondażowe badania ankietowe wśród mieszkańców Poznania. Profil badanych insty-
tucji kultury: teatry i filharmonia. 

• Polityka kulturalna wobec III sektora w Wielkopolsce. 

• Muzea w Wielkopolsce. Badania ankietowe wśród uczestników imprez plenerowych. 

 

 

Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Cel 1.4.) według zapisów 
SRWW ma być osiągana poprzez: 

• Scalenia gruntów 

• Porządkowanie stosunków wodnych, w tym zwiększanie sztucznej retencji, poprzez 
meliorację oraz rozwój sztucznego nawadniania 

• Poprawę jakości roślin uprawnych i hodowanych zwierząt pod względem genetycz-
nym 

• Przeciwdziałanie erozji gleb 

• Rekultywację terenów zniszczonych 

• Zalesienia nieefektywnych gruntów rolnych oraz wprowadzanie zadrzewień śródpo-
lnych 
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• Poprawę stanu infrastruktury ochrony środowiska 

• Poprawę stanu dróg na terenach rolniczych 

Realizacja Celu 1.4. przez jednostki Samorządu Województwa jest możliwa jedynie 
w ramach kompetencji tych jednostek, które wypracowały następujące dokumenty progra-
mowe: 

• Program retencji wód powierzchniowych na terenie województwa wielkopolskiego w 
latach 2001 – 2015 (z 2003 roku) 

• Program udrożnienia rzek w województwie wielkopolskim (z 2004 roku) 

• Program małej retencji wodnej do realizacji w latach 2005-2015 na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego (z 2005 roku) 

• Wojewódzki program udrażniania rzek – wód płynących na terenie woj. wielkopol-
skiego(z 2005 roku) 

• Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych 2008-2015 w województwie wielkopolskim 
(z 2008 roku) 

• Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach 
PROW 2007-2013 (z 2010 roku) 

• Program rekultywacji gleb zakwaszonych (z 2006 roku) 

• Program nawodnień rolniczych Wielkopolski (z 2008 roku) 

W zakresie scalania gruntów w analizowanym okresie zostały przeprowadzone na-
stępujące działania, prowadzone przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mie-
niem UMWW: 

• Przeprowadzono analizy mające na celu określenie zapotrzebowania na scalenia 
gruntów w południowej części Wielkopolski, które wykazały, iż taki proces jest pożądany 
w powiatach: pleszewskim, kaliskim, słupeckim i tureckim; 

• Sporządzono założenia do projektów scalenia gruntów w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004-2006” na obrębach: Drzewce, gm. Zagórów, pow. słupecki; 
Macew, gm. Gołuchów, Brudzewek, gm. Chocz, pow. pleszewski; Szadek, gm. Blizanów, 
Strzałów i Chrusty, gm. Lisków, powiat kaliski; 

• Sporządzono założenia do projektów scalenia gruntów w ramach działania „Popra-
wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le-
śnictwa przez scalenie guntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 na obrębach: Gizałki, gm. Gizałki, Kwileń, gm. Chocz, pow. pleszewski; 
Milinów, gm. Władysławów, pow. Turecki; 

• W roku 2006 w powiecie słupeckim, gminie Zagórów na obrębie Drzewce w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno-
ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.2. „Scalanie gruntów” 
wszczęto postępowanie scaleniowe. Wykonano pierwszy etap, który obejmował analizę 
materiałów i badanie ksiąg wieczystych, kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów, 
szacunek gruntów, pomiar niezmiennych elementów projektu, opracowanie rejestru 
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przed scaleniem, założenie, stabilizacja i pomiar osnowy realizacyjnej. Na tym postępo-
wanie zakończono, rozwiązując umowę o dofinansowanie projektu; 

• Obecnie scalenie gruntów realizowane jest przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kar-
tografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (nadzorowaną przez Departament Geo-
dezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem) na obiekcie Brudzewek w gminie Chocz, powiat 
pleszewski, w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-
wojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na to działanie została przyznana 
pomoc finansowa w wysokości ponad 1,5 mln zł, z czego 25%  pochodzi z krajowych 
środków publicznych, a 75% środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Obszar scale-
nia obejmuje ponad 280 hektarów, na którym gospodaruje 37 gospodarstw rolnych, a 
średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi niewiele ponad 6,5 ha. Celem scalenia grun-
tów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także wytyczenie i urzą-
dzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w tym dojaz-
dów do zabudowań gospodarczych oraz wydzielenie bez procedury wywłaszczeniowej 
niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej. 

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu dróg na terenach rolniczych, 
porządkowanie stosunków wodnych, a także rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekulty-
wowanych umożliwia okoliczność, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego dysponuje 
dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, z 
których finansowane są zadania ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych 
określone w art. 22c ustawy  z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). W ramach wydatkowanych środków w latach 
2006-2010 na terenie województwa łącznie wybudowano lub zmodernizowano 864 km dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych (nakładem 83 104 tys. zł), wybudowano lub przeprowadzo-
no renowację 1 029 ha zbiorników wodnych małej retencji (nakładem 13 228 tys. zł) oraz rol-
niczo zagospodarowano 374 ha gruntów zrekultywowanych, tj. tzw. gruntów pogórniczych 
(nakładem 363 tys. zł). Budowa i renowacja zbiorników wodnych, realizowana przez różne 
podmioty gospodarcze, pozytywnie oddziałuje na kształtowanie się poziomu wód gruntowych 
i środowiska przyrodniczego, jak również zapobiega skutkom powodzi.  

W latach 2006-2010 wydatkowano także w sumie 603 tys. zł na wdrażanie i upo-
wszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych 
oraz kwotę 1 684 tys. zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramo-
wania do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 
gruntów rolnych. 

Za porządkowanie stosunków wodnych, w tym zwiększanie sztucznej retencji, po-
przez meliorację oraz rozwój sztucznego nawadniania odpowiada w województwie Wielko-
polski Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jednostka ta przygotowuje oraz nadzoruje 
wykonanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych, planuje, nadzoruje i realizuje 
zadania z zakresu małej retencji wodnej, administruje, utrzymuje i konserwuje urządzenia 
melioracji podstawowych, realizuje zadania z zakresu ochrony przed powodzią, odpowiada-
jąc za stan techniczny wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych. W tym 
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zakresie wykorzystywane są także środki finansowe UE. W ramach działania „Gospodaro-
wanie rolniczymi zasobami wodnymi” Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyza-
cja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Wielkopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował 13 projektów z zakresu melioracji szczegó-
łowych i podstawowych, służących regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej 
uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. 

W ramach Osi I – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wdraża Działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-
wojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zaso-
bami wodnymi”, w którym beneficjentem jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Do końca I kwartału 2011 roku przeprowadzono dwa nabory wniosków i wydano 
łącznie 33 decyzje w sprawie przyznania pomocy  na operacje związane z budową lub re-
montem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych, w tym m.in. wałów 
przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych, budowli piętrzących, kanałów, rowów i dreno-
wania. Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru, planowa-
ne są kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy. 

 

 

Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych (Cel 1.5.) 
według SRWW może być realizowane przede wszystkim poprzez: 

• Uwzględnienie terenów aktywności gospodarczej oraz przeznaczonych pod inwesty-
cje infrastrukturalne w planach zagospodarowania przestrzennego; 

• Działania porządkujące stosunki własnościowe i prawne w gospodarowaniu gruntami; 

• Utworzenie systemu ewidencji gruntów; 

• Uzbrajanie terenów w ogólnie dostępną infrastrukturę; 

• Działania samorządów na rzecz przejmowania terenów i obiektów stanowiących mie-
nie Skarbu Państwa; 

• Budowę systemu informacji przestrzennej. 

 

Realizacja Celu 1.5. przez jednostki Samorządu Województwa jest możliwa jedynie 
w ramach kompetencji tych jednostek. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, uchwalo-
ny przez Sejmik Województwa w dniu 26 kwietnia 2010 roku, zawiera wskazania dla podej-
mowania działań w przestrzeni województwa wielkopolskiego, w tym również w zakresie lo-
kalizacji terenów inwestycyjnych. Plan formułuje podstawowe priorytety planistyczne dla 
kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski w najważniejszych aspektach: ochrony 
przyrody, transportu, infrastruktury i rozwoju osadnictwa. Realizacja tych priorytetów, również 
w aspekcie wyznaczenia konkretnych terenów aktywności gospodarczej, nastąpi już na 
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szczeblu samorządu gminnego (w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin). 

W budowie systemu informacji przestrzennej, stanowiącego istotny element dla 
przygotowywania terenów pod inwestycje, uczestniczy Departament Geodezji, Kartografii i 
Gospodarki Mieniem UMWW oraz podlegająca Departamentowi jednostka - Wojewódzkiego 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.  W latach 2006-2010 
środki finansowe przeznaczone przez Samorząd Województwa na tworzenie systemu infor-
macji przestrzennej w postaci wojewódzkich baz danych, wchodzących w skład krajowego 
systemu informacji o terenie, wyniosły ponad 11 mln złotych. Dotąd wykonano następujące 
elementy systemu: 

• Opracowano Topograficzną Bazę Danych (TBD) w pełnej wersji – spójny w skali kraju 
system gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Poziom in-
formacyjny TBD jest zbliżony do poziomu informacyjnego map topograficznych w skali 
1:10 000. W latach 2006-2008 opracowano 160 arkuszy pełnego TBD (około 7% po-
wierzchni województwa). Są to arkusze położone wzdłuż dróg krajowych województwa 
wielkopolskiego. 

• Opracowano Bazę Danych Obiektów Topograficznych (TBD) w ujęciu warstwowym w 
zakresie: 

o sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych warstw związanych z komunikacją 
drogową i kolejową (kompleksy komunikacyjne, obiekty związane z komunikacją). 
W latach 2009-2010 w ramach opracowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiek-
tów Topograficznych (GBDOT) zrealizowano pełne pokrycie województwa wielko-
polskiego przedmiotową warstwą BDOT; 

o sieci cieków, wód powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych, wybranych bu-
dowli mostowych i innych obiektów z nimi związanych oraz odcinków linii elektro-
energetycznych z obiektami towarzyszącymi. W latach 2009-2010 w ramach opra-
cowania Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) zre-
alizowano pełne pokrycie województwa wielkopolskiego przedmiotową warstwą 
BDOT; 

o warstwy budynki i numery adresowe. W roku 2010 pozyskano zleconą przez  
GUGiK w Warszawie, zrealizowaną w ramach projektu „Geoportal 2”, warstwę bu-
dynków i punktów adresowych. Opracowanie kontrolowane i odbierane przy udziale 
pracowników Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem oraz Wo-
jewódzkiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

• Zrealizowano następujące bazy danych map tematycznych: 

o Mapa Sozologiczna w skali 1:50 000 – przedstawia stan środowiska przyrodnicze-
go oraz przyczyny i skutki przemian zachodzących w środowisku pod wpływem 
różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także 
sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. W roku 2006 wykonano 33 
arkusze mapy sozologicznej brakujące do pełnego pokrycia województwa wielko-
polskiego przedmiotową mapą, natomiast w roku 2007 scalono wszystkie zrealizo-
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wane arkusze i opracowano ciągłą bazę danych tematycznych Mapy Sozologicznej 
Polski w skali 1:50 000 w układzie ‘1992’. 

o Numeryczna mapa glebowo-rolnicza – przedstawia wybrane zagadnienia przyrod-
nicze, jest źródłem informacji niezbędnych przy rozwiązywaniu różnorakich zagad-
nień związanych z rolnictwem, gospodarką żywnościową, planowaniem prze-
strzennym, a także z administracją i zarządzaniem. 

- Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 opracowana w latach 
2006-2007 na podstawie istniejącej mapy analogowej w skali 1:25 000 dla 185 
gmin województwa wielkopolskiego (226 gmin w województwie wielkopolskim). 

-  Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 opracowana w latach 
2007-2008 na podstawie istniejącej mapy analogowej w skali 1:5 000 dla 41 
gmin nieobjętych opracowaniem mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 

• Pozyskano z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Warszawie materiały wzbogacające wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny: 

o Mapę wektorową VmapLevel 2 o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000, 
zawierająca między innymi: granice administracyjne, hydrografię, tereny zabudo-
wane, cmentarze, linie przesyłowe, parki, rezerwaty przyrody, roślinność, rzeźbę te-
renu, transport. Pełne pokrycie województwa wielkopolskiego przedmiotową mapą. 

o Ortofotomapę – to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku orto-
gonalnego przetworzenia zdjęć lotniczych lub scen satelitarnych. Pełne pokrycie 
województwa wielkopolskiego ortofotomapą. 

W celu racjonalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych Departament Gospo-
darki UMWW przygotował i prowadzi Elektroniczną Bazę Ofert Inwestycyjnych Województwa 
Wielkopolskiego, w której potencjalni inwestorzy mogą znaleźć m.in. oferty terenów inwesty-
cyjnych z obszaru województwa. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, przewidział w ramach priorytetu I 
„Konkurencyjność przedsiębiorstw” specjalne działanie „Przygotowanie terenów inwestycyj-
nych” (Działanie 1.7 WRPO), którego celem jest stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych 
warunków do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. 
W ramach tego działania jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mogą 
uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do przedsię-
wzięć polegających na kompleksowym uzbrojeniu terenów pod inwestycje. Aktualnie podpi-
sanych zostało14 umów na łączną kwotę 79,4 mln zł, w tym dofinansowania UE 45,1 mln zł. 
W ramach realizowanych inwestycji nastąpi uzbrojenie terenów przeznaczonych pod aktywi-
zację gospodarczą, na różnych obszarach województwa, o łącznej powierzchni około 
700 ha. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe do tych terenów, wraz z infrastrukturą towa-
rzysząca, infrastruktura zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz gazowa. Ma to 
na celu stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych warunków do inwestowania, przyciągnię-
cie nowych inwestycji i stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy. 
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Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka 
metropolitarnego o znaczeniu europejskim (Cel 1.6.) według SRWW mają realizować 
działania, takie jak: 

• Zwiększenie powiązań komunikacyjnych stolicy regionu z otoczeniem, wraz z moder-
nizacją poznańskiego węzła komunikacyjnego, w tym poprawa stanu komunikacji zbio-
rowej oraz poprawa pozycji lotniska Poznań-Ławica 

• Rozwój poznańskiego ośrodka akademickiego i badawczego oraz wsparcie jego po-
wiązania z gospodarką jako źródła innowacji 

• Wzmocnienie infrastruktury społecznej służącej całemu regionowi 

• Usuwanie negatywnych skutków koncentracji mieszkańców i gospodarki, w tym rewi-
talizacja dzielnic miasta 

• Rozbudowę i wzmocnienie pozycji Międzynarodowych Targów Poznańskich  

• Rozwój funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych o charakterze re-
gionalnym, krajowym i międzynarodowym 

• Wzmacnianie powiązań kooperacyjnych Poznania z otoczeniem 

• Ograniczanie presji urbanizacji na środowisko przyrodnicze 

Do istotnych dokumentów planistycznych określających kierunki i sposoby realizacji 
tego celu SRWW należy przede wszystkim przyjęty przez Sejmik Województwa w 2010 roku 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, wykonany w Wiel-
kopolskim Biurze Planowania Przestrzennego, obejmujący również obszar aglomeracji po-
znańskiej. 

W 2006/2007 roku Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w wyniku prze-
prowadzonych analiz dokonało delimitacji Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM). 
Zdelimitowany obszar obejmuje wraz z Poznaniem 45 gmin. W skład obszaru wchodzi 10 
miast powiatowych i 15 innych miast. Powierzchnia obszaru wynosi 6 205 km2 (20,8% po-
wierzchni województwa), zamieszkuje go 1 326,9 tys. osób tj. 39% liczby ludności regionu. 
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego wykonało m.in. prace studialne nad sformu-
łowaniem koncepcji komunikacji zbiorowej na obszarze POM. Obecnie Biuro opracowuje 
koncepcję Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego obszaru. Koncepcja zakłada, że 
Poznański Obszar Metropolitalny będzie obszarem: 

• wzmacniania i kreowania funkcji metropolitalnych, 

• skoordynowanej polityki przestrzennej, 

• spójnego systemu przyrodniczego, 

• racjonalnego korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego, 

• aktywnego wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego,  

• zintegrowanej polityki ochrony krajobrazu, 

• efektywnego systemu komunikacyjnego, 

• zintegrowanego transportu publicznego, 
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• dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

• efektywnej gospodarki wodno – ściekowej. 

Istotne dla realizacji tego celu SRWW są podejmowane przez Samorząd Woje-
wództwa (Departament Transportu UMWW) działania zmierzające do maksymalnej racjona-
lizacji wykorzystania transportu kolejowego w poznańskim obszarze aglomeracyjnym. W tym 
celu zaprojektowano nową organizację wykonywania transportu kolejowego na obszarze 
aglomeracji i na obszarach sąsiadujących. W 2010 roku została opracowana i wykonana 
analiza zapotrzebowania na pasażerskie przewozy kolejowe w otoczeniu komunikacyjnym li-
nii kolejowych w województwie pod kątem zaspokojenia potrzeb przewozowych przez po-
szczególne środki transportu. Na ich podstawie stworzono koncepcję przewozów aglomera-
cyjnych wokół Poznania jako elementu sieci kolei regionalnych województwa. Ma ona na ce-
lu usprawnienie komunikacji pasażerskiej poprzez wdrożenie cyklicznego kursowania pocią-
gów w obrębie szeroko rozumianej aglomeracji z częstotliwością co 30 minut, a także połą-
czenia z istniejącą siecią autobusową, której zadaniem byłoby dowożenie pasażerów do 
przystanków kolejowych. 

W aktualnie obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów 2010-2011 zgodnie z zało-
żeniami dokonanej analizy, na liniach o największych potokach podróżnych zwiększono czę-
stotliwość kursowania pociągów w szczytach komunikacyjnych. Na liniach charakteryzują-
cych się największym obciążeniem pociągi kursują z częstotliwością około 30 min. Na pozo-
stałych trasach pomimo występowania mniejszych potoków podróżnych również zwiększono 
liczbę połączeń w celu zniwelowania dużych luk czasowych pomiędzy już kursującymi po-
ciągami. 

Pełne korzyści z tytułu zwiększenia kolejowej oferty przewozowej w obrębie aglo-
meracji poznańskiej zostaną osiągnięte po zakończeniu trwających i planowanych inwestycji 
kolejowych takich jak: budowa nowego dworca Poznań Główny, modernizacje linii Wolsztyn 
– Luboń, Poznań – Wągrowiec, Czempiń – Poznań oraz Poznań – Piła. 

Generalnie Zarząd Województwa uznał za konieczne uporządkowanie dotychcza-
sowej polityki transportowej - przede wszystkim na obszarze aglomeracji poznańskiej. Uzna-
no, że jedyną realną szansą na zmianę obecnych tendencji jest ukierunkowanie na publiczny 
transport zbiorowy oparty przede wszystkim na komunikacji szynowej, wspierany lokalną 
komunikacją autobusową. W celu doprowadzenia do powstania sprawnego systemu trans-
portu publicznego konieczne jest m.in.: 

• utworzenie wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej w aglomeracji poznań-
skiej (integracja taryfowa), 

• zakupy nowoczesnego taboru kolejowego, 

• budowa nowych przystanków kolejowych na terenie miasta Poznania i aglomeracji 
poznańskiej, 

• budowa parkingów dla samochodów, skuterów i rowerów przy stacjach kolejowych 
oraz doprowadzenie do nich dróg lokalnych, 

• doprowadzenie publicznego kołowego transportu zbiorowego do linii kolejowych (w 
„układzie poprzecznym” dowożącym pasażerów do stacji i przystanków kolejowych), 
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• rewitalizacja wszystkich linii kolejowych na obszarze aglomeracji w celu zwiększenia 
prędkości jazdy pociągów. 

Aby wdrożyć powyższe założenia konieczna jest efektywna współpraca z władzami 
miasta Poznania, jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze aglomeracji poznań-
skiej, spółkami grupy PKP S.A., przewoźnikami kolejowymi, mieszkańcami Województwa 
Wielkopolskiego. 

W celu promocji tej koncepcji Województwo Wielkopolskie nawiązało współpracę z 
Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu. W jej wyniku powstaje cykl audycji, którego ce-
lem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zalet transportu zbiorowego, oraz 
przekonanie mieszkańców regionu, aby zostawili swoje samochody na parkingach i przesie-
dli się do pociągów. Program „Pociągiem po Wielkopolsce” pokazuje, co w najbliższych la-
tach zmieni się na wielkopolskich torach, w jakim kierunku kolej będzie się rozwijać, a także, 
jak wykorzystać potencjał i istniejącą infrastrukturę. 

W zakresie rozwoju funkcji konferencyjnych i kongresowych oraz sportowych o cha-
rakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym główne zadania w aglomeracji poznań-
skiej realizowane są przez Biuro Kongresów i Spotkań - Poznań Convention Bureau (utwo-
rzone w 2005 roku przy Urzędzie Miasta Poznania) oraz Poznańską Lokalną Organizację 
Turystyczną. 

Działania te są wspierane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w ramach 
promocji turystyki biznesowej (promocja województwa na krajowych i zagranicznych targach 
turystycznych, prowadzenie turystycznego portalu www.wielkopolska.travel, wydawanie wy-
dawnictw promocyjnych) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych (zaszeregowa-
nie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii, rejestr obiektów świad-
czących usługi hotelarskie, kontrole obiektów świadczących usługi hotelarskie). Departament 
Sportu i Turystyki wspiera także organizację imprez sportowych na obszarze aglomeracji. 

Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej odbywa się także 
poprzez umożliwienie uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego do projektów o zakresie regionalnym realizowanych na obszarze aglo-
meracji poznańskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do-
finansowane projekty dotyczą przede wszystkim: układu drogowego, komunikacji zbiorowej, 
portu lotniczego Poznań-Ławica, szkół wyższych, powiązań nauki z gospodarką, infrastruktu-
ry społecznej i kulturalnej, rewitalizacji obszarów problemowych. 

 

 

Jako działania zmierzające do wielofunkcyjnego rozwoju ośrodków subregio-
nalnych i lokalnych (Cel 1.7. SRWW), Strategia przewidziała przede wszystkim: 

• Poprawę stanu infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej 

• Rozwój usług wyższego rzędu 

• Zwiększenie różnorodności funkcji ośrodków 
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• Wzmocnienie ośrodków subregionalnych, w szczególności o takie funkcje, jak eduka-
cja akademicka, ponadlokalne usługi społeczne, kulturalne i komunikacyjne oraz usługi w 
sferze otoczenia biznesu i wspierania kooperacji w gospodarce. 

 

Odniesieniem planistycznym do realizacji tego celu przez Samorząd Województwa 
są zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, odno-
szące się do hierarchicznego układu sieci osadniczej i funkcji poszczególnych ośrodków 
miejskich. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego prowadzi prace studialno-
koncepcyjne m.in. nad siecią osadniczą województwa. Jednym z opracowań w tym zakresie 
jest „Studium rozwoju przestrzennego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Opracowanie wy-
tyczyło obszar aglomeracji kalisko-ostrowskiej, określiło uwarunkowania rozwoju, zidentyfi-
kowało czynniki i problemy rozwojowe oraz określiło możliwości i kierunki rozwoju prze-
strzennego tego obszaru. 

W praktycznym wymiarze Samorząd Województwa prowadzi działania zmierzające 
do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim jeśli chodzi o sieć komu-
nikacji drogowej łączącą poszczególne ośrodki, ale także w zakresie układów komunikacyj-
nych wewnątrz tych ośrodków. Realizowane są zadania budowy, rozbudowy i modernizacji 
dróg wojewódzkich (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich), łączących ośrodki miejskie. 
Znaczna część tych zadań wykonywana jest przy wykorzystaniu dofinansowania Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. Zadania realizowane na drogach wojewódzkich bardziej 
szczegółowo przedstawiono nieco wcześniej, przy omówieniu realizacji Celu 1.2. SRWW. 

Z dofinansowania środkami EFRR, w obecnym okresie programowania w ramach 
Działania 2.2 WRPO, a w okresie poprzednim w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego, korzystają jednostki samorządu terytorialnego, budując i 
modernizując drogi powiatowe i gminne. 

Ośrodki subregionalne i lokalne wspierane są również w zakresie poprawy stanu in-
frastruktury komunalnej. Następuje to głównie poprzez dofinansowanie ze środków EFRR 
projektów w ramach WRPO oraz w okresie poprzednim w ramach ZPORR. 

 

Środki pochodzące z WRPO i ZPORR służą również wsparciu edukacji akademic-
kiej w ośrodkach subregionalnych (np. wsparcie rozbudowy państwowych wyższych szkół 
zawodowych we wszystkich ośrodkach subregionalnych województwa w ramach WRPO), 
ponadlokalnych usług społecznych (np. wsparcie zakupu sprzętu wyposażenia dla szpitali 
powiatowych), rozwoju instytucji kultury, czy komunikacji zbiorowej. Wspierany jest także 
rozwój instytucji otoczenia biznesu. Duże znaczenie ma bezpośrednie dofinansowanie udzie-
lane przedsiębiorstwom (Działanie 1.1 i 1.2 WRPO oraz Działanie 3.4 ZPORR) oraz możli-
wość korzystania przez przedsiębiorców z instrumentów zwrotnych w ramach inicjatywy JE-
REMIE. 

Jednym z istotnych działań Samorządu Województwa, które ma przyczynić się do 
rozwoju ośrodków miejskich jest podjęcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
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mu Operacyjnego inicjatywy wybudowania Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, która ma 
zapewnić możliwość rozwoju wszelkich aspektów społeczeństwa informacyjnego na całym 
obszarze województwa wielkopolskiego. 

 

 

Cel 1.8. Restrukturyzacja obszarów oraz sektorów o niewłaściwym potencjale 
rozwojowym mają według SRWW realizować działania, takie jak: 

• Wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich, w tym popegeerow-
skich 

• Rewitalizację dzielnic miast, terenów poprzemysłowych i powojskowych 

• Promocję inwestycji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia na obszarach o wysokiej 
stopie bezrobocia, o niewłaściwym profilu gospodarki, w tym z przemysłami schyłkowymi 

 

Samorząd Województwa dostrzegając zróżnicowania występujące na obszarze wo-
jewództwa, podejmuje pewne działania, mające prowadzić do ograniczenia takiego stanu 
rzeczy. Zakres podejmowanych działań ograniczony jest jednak kompetencjami jak i wielko-
ścią środków finansowych możliwych do przeznaczenia na realizację tego celu SRWW. 

Pragnąc przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na obszarach wiejskich Wielkopol-
ski Samorząd Województwa przygotował Program „Wielkopolska Odnowa Wsi”, przyjęty 31 
maja 2010 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Celem programu jest przeciw-
działanie istniejącym oraz przyszłym zagrożeniom dla obszarów wiejskich. Program przeciw-
stawia się słabościom wielu obszarów wiejskich, takim jak: bierność, dezintegracja społecz-
ności wiejskich, uzależnienie się od dotacji zewnętrznych, upadek wielu wartościowych lo-
kalnych tradycji i wzorców w sferze architektury, obyczaju, aktywności społecznej oraz stale 
narastającemu chaosowi zabudowy i całej przestrzeni wiejskiej. 

Pierwsze działania związane z procesem odnowy wsi zostały zainicjowane poprzez 
realizację konkursu „Wielkopolska odnowa wsi” w 2009 roku, na który przeznaczono z bu-
dżetu samorządu województwa wielkopolskiego kwotę 2,430 mln zł. Następne konkursy zo-
stały ogłoszone w roku 2010, były to: konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” i otwarty konkurs 
ofert pn. „Pięknieje Wielkopolska”, na których realizację przeznaczono 3,2 mln zł. Obecnie 
trwa realizacja kolejnych konkursów: konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, otwartego kon-
kursu ofert pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europej-
ską”, na które ze środków samorządu województwa wielkopolskiego planuje się przeznaczyć 
kwotę 3,6 mln zł. Beneficjentami konkursów realizowanych w ramach Programu „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi” są gminy oraz organizacje pozarządowe. Projekty podlegające dofinanso-
waniu dotyczą: budowy, modernizacji wiejskich domów kultury, centrów spotkań, obiektów 
rekreacyjnych i sportowych, a także budowy ścieżek rowerowych i placów zabaw. 

Rezultatami Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” mają być: 
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• wykorzystanie często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaan-
gażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, w celu realnej poprawy jakości życia 
na wsi, 

• uruchomienie trwałego i samopodtrzymującego się rozwoju społeczności wiejskich na 
obszarze wybranych sołectw i gmin z założeniem ich oddziaływania na bliższe i dalsze 
obszary wiejskie poprzez promowanie najlepszych wzorców odnowy wsi, 

• poprawa estetyki wsi - wieś staje się atrakcyjnym miejscem do życia, 

• poprawa architektury krajobrazu wsi wielkopolskiej, 

• poprawa małej retencji, 

• krzewienie tradycji lokalnej, 

• kreowanie liderów społeczności wiejskiej. 

Wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich realizowane było 
także poprzez dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 
w ramach którego Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdrażał m.in. działanie „Odno-
wa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1. „Obszary wiejskie”. W obecnej per-
spektywie finansowej projekty tego typu realizowane są przede wszystkim w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w działaniach wdrażanych przez Departament Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. 

W celu umożliwienia dofinansowania rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast, 
terenów poprzemysłowych i powojskowych Samorząd Województwa przeznaczył część 
środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na re-
alizację projektów rewitalizacyjnych w Działaniu 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, po-
przemysłowe i powojskowe”. Doceniając wagę problemu, w ramach WRPO zaprojektowano 
specjalny priorytet (Priorytet IV „Rewitalizacja obszarów problemowych”), w ramach którego 
możliwe było dofinansowanie realizacji kilku projektów dotyczących rewitalizacji zdegrado-
wanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Samorząd Województwa zdecydował 
także o przeznaczeniu części środków dostępnych w ramach tego priorytetu WRPO na 
wdrożenie inicjatywy JESSICA, w ramach której udzielane jest wsparcie w formie finanso-
wych instrumentów zwrotnych (pożyczki) na realizację projektów rewitalizacyjnych na zde-
gradowanych obszarach miejskich. 

Wśród wymogów stawianych potencjalnym beneficjentom projektów rewitalizacyj-
nych był warunek przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (w przypadku ZPORR) 
lub Zintegrowanych Planów Rewitalizacji Obszarów Miejskich (w przypadku WRPO). W ten 
sposób część miast w regionie zidentyfikowała swoje tereny zdegradowane i określiła kie-
runki i sposób ich zagospodarowania. 

Wspieranie inwestycji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia na obszarach o wyso-
kiej stopie bezrobocia, o niewłaściwym profilu gospodarki, w tym z przemysłami schyłkowymi 
umożliwiła przede wszystkim realizacja Działania 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji” 
w ramach ZPORR. W ramach WRPO jest to możliwe m.in. poprzez wsparcie realizacji pro-
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jektów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw (Działania 1.1 i 1.2), rozwój systemu finan-
sowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości (Działanie 1.3 – inicjatywa JEREMIE) 
oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych (Działanie 1.7). 

Promocję inwestycji i przedsiębiorczości na obszarach o niewłaściwym profilu go-
spodarki, w tym z przemysłami schyłkowymi, prowadzi także w ramach różnych działań De-
partament Gospodarki UMWW, który przygotował i prowadzi Elektroniczną Bazę Ofert Inwe-
stycyjnych Województwa Wielkopolskiego, w której potencjalni inwestorzy mogą znaleźć 
m.in. oferty terenów inwestycyjnych z różnych obszarów województwa. 

Działania mające na celu szeroko pojętą promocję zatrudnienia na obszarach o wy-
sokiej stopie bezrobocia prowadzi w imieniu Samorządu Województwa Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu. Są to działania polegające na realizowaniu wojewódzkich programów 
promocji zatrudnienia organizowaniu i współfinansowaniu lokalnych programów mających na 
celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację skutków bezrobocia, wspieraniu rządowych 
programów restrukturyzacyjnych, inicjowaniu i współfinansowaniu szkoleń i prac interwen-
cyjnych. 
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Realizacja celu strategicznego 2 „Zwiększenie efektywno-
ści wykorzystania potencjałów rozwojowych wojewódz-
twa” 

 

Cel strategiczny 2 jest realizowany przez następujące cele operacyjne SRWW: 

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żyw-
nościowej 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w go-
spodarce regionu 

 

Cel strategiczny 2 realizują w szczególności następujące jednostki organizacyjne 
Samorządu Województwa (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego):  

• Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami podległymi: 

o Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

o Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

• Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Departament Gospodarki 

• Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

• Departament Polityki Regionalnej 

• Departament Sportu i Turystyki 
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Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej (Cel 2.1. 
SRWW), zgodnie z zapisami SRWW, realizowany powinien być przede wszystkim poprzez 
następujące działania: 

• Rozwój doradztwa rolniczego 

• Wsparcie inwestycyjne gospodarstw rolnych 

• Budowę systemu współpracy gospodarstw, w tym grup producenckich 

• Wspieranie rozwoju infrastruktury rynku rolnego, w tym systemów promocji oraz in-
formacji rynkowej 

• Promocja postępu biologicznego w rolnictwie i przetwarzaniu żywności 

• Inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska 

 

Samorząd Województwa, realizując ten cel SRWW przez Departament Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi UMWW, monitoruje i analizuje sytuację na rynkach rolnych, propaguje wśród 
rolników uprawę najnowszych i sprawdzonych roślin uprawnych, prowadzi promocję wielko-
polskiego rolnictwa oraz nowoczesnych technik i technologii w rolnictwie. Prowadzi także 
działania szkoleniowo-informacyjne, w szczególności w zakresie zakładania grup producen-
tów rolnych. Departament zajmuje się także sprawami związanymi m.in. z gospodarką ło-
wiecką i rybacką, ochroną zwierząt i roślin oraz nasiennictwem. Współdziała z grupami pro-
ducentów owoców i warzyw oraz związkami spółek wodnych. 

Z zakresu rozwoju obszarów wiejskich prowadzone są działania promujące rolnic-
two ekologiczne, produkty regionalne i tradycyjne, turystykę wiejską i agroturystykę. Wspie-
rane są przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców terenów 
wiejskich, działania informacyjno-szkoleniowe oraz promujące dziedzictwa kulturowe wielko-
polskiej wsi. 

Ważną częścią działalności jednostek Samorządu Województwa na rzecz realizacji 
Celu 2.1. SRWW jest współpraca z Izbą Rolniczą i organizacjami społeczno-zawodowymi 
rolników, związkami i stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami naukowymi i oświatowymi 
oraz placówkami zagranicznymi, przyczyniająca się do wprowadzania optymalnych rozwią-
zań, wspierających wielkopolskie rolnictwo. 

W ramach prowadzonych przez Samorząd działań mieszkańcy obszarów wiejskich 
są na bieżąco informowani o możliwościach realizacji projektów w zakresie modernizacji rol-
nictwa i wsi. Wspierane są także przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia mieszkańcom 
obszarów wiejskich pozarolniczych możliwości zarobkowania. W celu aktywizacji mieszkań-
ców tych regionów przeprowadzane są konkursy „Wielkopolski Rolnik Roku”, „Polski Produ-
cent Żywności” oraz konkurs „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju obszarów wiejskich”. Ten ostatni konkurs wpisuje się w Projekt Rozwoju Rolnictwa 
Ekologicznego w Wielkopolsce i służy jego promocji. 

Szczególną rolę odgrywa działalność podlegającego Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ośrodek prowadzi działalność 
doradczo-promocyjną, propagując wśród wielkopolskich rolników najlepsze technologie rol-
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ne, zasady ekonomiki produkcji rolnej. Organizuje szkolenia, wystawy, targi w Centrum Wy-
stawowo-Szkoleniowym w Sielinku oraz w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie. 

Do realizacji Celu 2.1. SRWW przyczyniają się działania programów współfinanso-
wanych przez Unię Europejską. W latach 2004-2006 takim programem był przede wszystkim 
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, w ramach którego Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego wdrażał m.in. działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturo-
wego”. W Wielkopolsce zawarto 249 umów o przyznanie pomocy. Beneficjentami były gminy 
oraz instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. 
Osiągnięte rezultaty to: podniesienie standardu życia i pracy na wsi, wzrost atrakcyjności tu-
rystycznej miejscowości, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego. 

W obecnej perspektywie finansowej UE (2007-2013) wsparcie pochodzi przede 
wszystkim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach Osi III – 
„Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działania 321 – 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” udzielana jest pomoc w realizacji 
projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji 
zagrodowej), tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wy-
twarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, 
energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjentem działania są gminy, jed-
noosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady budżetowe. Do końca I kwartału 2011 roku 
przeprowadzono 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy. Podpisano 265 umów o przy-
znanie pomocy. 

W ramach Działań 313, 322, 323 – „Odnowa i rozwój wsi” udzielana jest pomoc na 
inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących 
funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe oraz służących promocji ob-
szarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, 
sztuki i kultury; kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; budowy remontu lub przebu-
dowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-
kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regio-
nie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, 
eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących za-
bytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych 
zawodów. Beneficjentem działania są gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem 
jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje po-
zarządowe posiadające statut organizacji pożytku publicznego. Maksymalna kwota pomocy 
wynosi 500 000 zł (do 75% kosztów kwalifikowalnych operacji). Dotychczas przeprowadzono 
2 nabory wniosków o przyznanie pomocy i podpisano 589 umów o przyznanie pomocy. 

Oś IV – LEADER umożliwia aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez 
budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włą-
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czenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obsza-
rów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lo-
kalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych 
projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicz-
nego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lo-
kalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, 
których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie 
działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz 
wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich. Na obszarze województwa wielkopol-
skiego działa 31 Lokalnych Grup Działania. 

 

 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Cel 2.2. SRWW) według zapisów 
Strategii ma być osiągany przede wszystkim przez: 

• Pomoc publiczną dla przedsiębiorstw zwiększającą ich potencjał, poprawiającą orga-
nizację, technologie i pozycję na rynku 

• Tworzenie i wzmacnianie instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorstw, w tym 
organizacji non-profit działających na rzecz przedsiębiorczości 

• Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę ułatwiającą inwestowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej 

• Tworzenie i wzmacnianie finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw (fun-
dusze pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancyjne i wysokiego ryzyka) 

• Tworzenie systemów informacji oraz promocji dla przedsiębiorstw 

• Promocję powiązań kooperacyjnych w gospodarce. 

 

Działania Samorządu Województwa dotyczące realizacji tego celu Strategii w sfe-
rze planistycznej polegały m.in. na opracowaniu dwóch istotnych dokumentów strategicz-
nych: 

• „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020” wraz z „Planem Działa-
nia na lata 2010-2013” (dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego 24 stycznia 2011 roku), będącej aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji obo-
wiązującej od 2004 roku 

• „Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020” 
(przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 kwietnia 2011 roku). 

Cel 2.2. SRWW w imieniu Samorządu Województwa realizuje przede wszystkim 
Departament Gospodarki UMWW, prowadząc działania głównie w zakresie współpracy i 
promocji gospodarczej, wspierania innowacji i infrastruktury biznesu oraz współpracy z insty-
tucjami naukowymi, otoczenia biznesu i partnerami społecznymi. 
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Departament Gospodarki realizuje dwa projekty systemowe w ramach Działania 8.2 
Transfer wiedzy (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. 

Projekt systemowy „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” jest projektem o 
charakterze badawczo-naukowym i promocyjnym. Jego głównym celem jest wzmocnienie 
elementów systemu innowacji, poszerzenie zasobów wiedzy o procesach innowacyjnych w 
Wielkopolsce, wykreowanie wizji innowacyjnej Wielkopolski, podniesienie świadomości spo-
łecznej w zakresie innowacji oraz dostarczenie władzom regionu niezbędnej wiedzy dotyczą-
cej innowacji. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 roku i obejmowała/obejmuje nastę-
pujące inicjatywy: 

• Aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (RSI). Opracowany do-
kument przyjął Sejmik w styczniu 2011 roku; 

• Wielkopolska Rada Trzydziestu. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: samorządu 
terytorialnego, państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych oraz świata gospodarki. 
Rada doradza władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją 
polityki gospodarczej opartej na innowacjach i wiedzy, wspiera inicjatywy związane z two-
rzeniem regionalnej polityki innowacyjnej, inicjuje i wspiera działania przyczyniające się 
do budowy Wielkopolskiego Systemu Innowacji; 

• Foresight Regionalny dla Wielkopolski. Celem projektu jest przygotowanie, w oparciu 
o uzyskaną wiedzę, scenariuszy przyszłych zachowań i mechanizmów społecznych de-
terminujących dynamiczny rozwój województwa w perspektywie 2030 roku w ujęciu spo-
łecznym, gospodarczym i technologicznym; 

• Konkurs Wielkopolski Lider Innowacji (3 edycje). Konkurs jest przeprowadzany od 
2009 roku. Ukierunkowany jest na zidentyfikowanie innowacyjnych inicjatywy lokalnych, 
które otrzymają wsparcie procesu organizacji przedsięwzięcia. Konkurs ma charakter 
otwarty i jest przeprowadzony w oparciu o przygotowany regulamin. Konkurs ma wyłonić 
inicjatywy pilotażowe z punktu widzenia wdrażania Wielkopolskiego Systemu Innowacji; 

• Lokalne Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopol-
ski (LCI). Najważniejszym zadaniem realizowanym przez Lokalne Centrum Innowacji jest 
podnoszenie konkurencyjności subregionu poprzez wykorzystanie w turystyce innowa-
cyjnych rozwiązań, obejmujących zagadnienia organizacyjne, marketingowe, technolo-
giczne oraz społeczne. W ten sposób stworzony zostanie system (klaster) polegający na 
wzajemnym powiązaniu różnych podmiotów sektora turystyki, reprezentujących biznes, 
naukę oraz administrację samorządową; 

• Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w Kaliszu. Centrum ma być ośrodkiem 
dla branży lotniczej, jako najbardziej zaawansowanej technologicznie, zapewniającym 
prowadzenie wysokiej jakości badań o strategicznym znaczeniu dla nauki i gospodarki. 
Ma funkcjonować przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, we współpra-
cy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym i Miastem Kalisz; 

• Instytut Zarządzania Innowacją (IZI). 
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Departament Gospodarki prowadzi internetową Platformę, na której informuje o 
bieżących inicjatywach, przedsięwzięciach i projektach realizowanych w obszarze Innowa-
cyjnej Wielkopolski. Platforma zawiera bibliotekę wiedzy, w której zgromadzono opracowa-
nia, analizy i ekspertyzy oraz umożliwia dostęp do forum internetowego. 

Projekt systemowy „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie”, re-
alizowany od 2008 roku ma na celu zwiększanie innowacyjności regionu poprzez wspieranie 
rozwoju istniejących sieci współpracy i wymiany informacji oraz tworzenie nowych, obejmu-
jących m.in. branże kreatywne oraz nowoczesne sektory gospodarki województwa wielko-
polskiego. Jest on odpowiedzią Samorządu Województwa Wielkopolskiego na brak rozwią-
zań systemowych w zakresie transferu wiedzy i tworzenia sieci współpracy pomiędzy sferą 
badawczo-rozwojową, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W 
ramach projektu zrealizowano dotychczas następujące inicjatywy: 

• Konkurs "Kuźnia Talentów (3 edycje od 2009 roku). Celem konkursu jest promocja 
innowacyjnych pomysłów osób chcących samodzielnie wdrażać albo w inny sposób 
przedstawić rynkowi swoje projekty, wspieranie postaw innowacyjnych, pomoc w utrwa-
laniu rezultatów działań innowacyjnych. Konkurs ma promować innowacyjne pomysły na 
biznes i nowe technologie, wyłonić obiecujące innowacje i technologie mające szanse na 
wdrożenie, komercjalizację i sukces rynkowy. Jest to konkurs dla wszystkich, którzy mają 
innowacyjne pomysły na biznes, technologie lub produkty i chcą je wprowadzić na rynek, 
a do ich wdrożenia i rozwinięcia potrzebują fachowego doradztwa, promocji oraz zainte-
resowania inwestorów. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów, naukow-
ców, wynalazców, innowatorów z wielkopolskich uczelni wyższych; 

• Konkurs „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (5 edycji). Celem konkursu 
jest wyróżnienie firm – liderów innowacji. Inicjatywa ta służy również aktywizowaniu 
transferu technologii pomiędzy strefą nauki a gospodarką i budowaniu przekonania o ko-
rzyściach płynących z zacieśniania współpracy ze strefą badawczą. Nagroda jest naj-
wyższym wyróżnieniem w województwie w sferze nowoczesnej gospodarki. 

• Konkurs „ReVita Wielkopolsko” (2 edycje). Celem konkursu jest wyróżnienie najcie-
kawszych nowatorskich koncepcji rewitalizacji funkcjonalnej i architektonicznej obiektów 
infrastruktury postindustrialnej lub powojskowej na terenie Wielkopolski; 

• Forum Samorządowo-Bankowe. Odbyły się 3 edycje Forum: I Forum Samorządowo – 
Bankowe w 2009 roku: „Wsparcie innowacji poprzez instrumenty finansowe”, II Forum w 
2010 roku: „Współpraca samorządowców i bankowców warunkiem koniecznym w kre-
owaniu przewagi konkurencyjnej regionu", III Forum w 2011 roku pt. „Instrumenty finan-
sowe wspierające inwestycje i rozwój przedsiębiorstw”; 

• Światowe Dni Innowacji  (5 edycji). Światowe Dni Innowacji stawiają sobie za cel m. 
in. promocję wielkopolskiej gospodarki poprzez kreowanie przedsiębiorczych postaw 
oraz wzmacnianie współpracy nauki z gospodarką. W trakcie odbywających się debat, 
wystaw oraz warsztatów z udziałem ekspertów z całego świata uczestnicy mają okazję, 
aby wymieniać się pomysłami w kontekście problemów dotyczących rozwoju regionu, 
gospodarki regionalnej oraz kapitału ludzkiego. ŚDI to wydarzenie cykliczne, podczas 
którego co roku przedstawiane są nowe tematy dotyczące różnych sektorów gospodarki, 
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promujące innowacyjne rozwiązania oraz arena wymiany "dobrych praktyk" i udanych 
wdrożeń w innych krajach. W 2007 roku zorganizowano Wielkopolski Tydzień Innowacji, 
wydarzenie, które miało zachęcić przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otocznia biz-
nesu, jednostek badawczo - rozwojowych, wyższych uczelni, jednostek samorządu tery-
torialnego oraz mieszkańców Wielkopolski do większego zainteresowania się kulturą in-
nowacji, jak i samymi innowacjami. Od 2008 roku to wydarzenie przekształciło się w co-
roczne Światowe Dni Innowacji. W 2008 roku omówione zostały możliwości wpływania 
na konkurencyjność regionu poprzez stosowną politykę regionalną obejmującą sieciowa-
nie poszczególnych elementów gospodarki, rozwój designu, czy też stosowanie nowo-
czesnych metod inżynierii finansowej. W 2009 roku każdy dzień poświęcony był innemu 
tematowi: badania a rozwój, design, instrumenty finansowe, inicjatywy klastrowe, rola li-
dera w rozwoju regionu. W 2010 roku każdy z pięciu dni konferencji realizowany był pod 
patronatem jednego z krajów i regionów, z którymi Wielkopolska ściśle współpracuje 
(Niemcy, Indie, Brazylia Kanada). Tematyka obejmowała między innymi takie zagadnie-
nia, jak rozwój metropolii, energia odnawialna i atomowa, ICT i nowe technologie, design, 
logistyka i mobilność. W 2011 roku odbyła się szeroka debata na temat tolerancji, roli 
przywództwa oraz strategii inteligentnego rozwoju regionu pod hasłem „Nowoczesne 
społeczeństwo – nowoczesna Wielkopolska”; 

• Program rozwoju klasteringu; 

• Program promocji kultury innowacji; 

• Program rozwoju sektorów kreatywnych. W ramach programu prowadzone są różne-
go rodzaju szerokie działania promujące sektory kreatywne, w szczególności konferencje 
i warsztaty związane z aktywizacją przedsiębiorców i kluczowych branż wykorzystujących 
design w budowaniu kreatywnych rozwiązań i ich wdrożeń, a także dotyczących prak-
tycznych aspektów wykorzystania designu do rozwoju i wzmacniania regionalnej gospo-
darki. Organizowane są także takie wydarzenia, jak wystawy, konkursy. Wydawany jest 
Wielkopolski Magazyn Projektowy re:design.  

W 2008 roku powołany został zespół ds. koordynacji prac związanych z rozwojem 
sektora design w Wielkopolsce, w którego skład weszli eksperci – przedstawiciele instytucji, 
uczelni i firm. Wielkopolska ma stać się regionem utożsamianym z designem. Wśród podej-
mowanych w tym celu działań można wymienić np. cykl warsztatów „Zarządzanie designem”, 
których prelegentami byli uznani światowi eksperci, warsztaty Nowy Folk Design, których za-
łożeniem było rozwijanie umiejętności czerpania z tradycji i jej transformacja na nowoczesne 
wzornictwo w oparciu o najnowsze światowe trendy i technologie, targi arena Design -  plat-
forma spotkań świata designu, biznesu i nauki. Inspirującą rolę pełnią także warsztaty Food 
Design, organizowane w celu stworzenia platformy rozwoju potencjału regionalnej gospodar-
ki w sektorze rolno-spożywczym, przetwórczym i branżach powiązanych. 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie 
uzyskał projekt dotyczący utworzenia Wielkopolskiego Centrum Designu, którego celem ma 
być rozwój i podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw sektora kreatyw-
nego reprezentowanego głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli 
tzw. wolnych zawodów. Wielkopolskie Centrum Designu będzie pełniło rolę inkubatora 
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przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego. Podpisane 
zostało otwarte porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a spółką Pro Design – 
realizatorem koncepcji Wielkopolskiego Centrum Designu, na mocy którego określone zosta-
ły priorytetowe cele współdziałania w zakresie promocji i rozwoju szeroko rozumianego sek-
tora design jako obszaru o kluczowym znaczeniu dla poprawy konkurencyjności Wielkopol-
ski. 

Samorząd Województwa realizuje także projekt kluczowy WRPO „Kompleksowa 
promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. Celem projektu jest zintensyfikowanie i 
usystematyzowanie działań z zakresu promocji wielkopolskich przedsiębiorców na rynkach 
zagranicznych, promocja terenów inwestycyjnych Wielkopolski w celu zapewnienia rozwoju 
gospodarczego regionu oraz budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwe-
stycyjną i gospodarczą. 

W ramach projektu opracowano strategię promocji gospodarczej, wykonano analizy 
i ekspertyzy, przygotowano bazy danych, przygotowano materiały promocyjne w postaci fil-
mów, prezentacji, folderów inwestycyjnych. Organizowane są misje gospodarcze dla przed-
siębiorców wielkopolskich do różnych krajów (Brazylia, Indie, Kazachstan, Japonia, Włochy) 
oraz udział w imprezach promocyjnych promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny 
regionu na rynkach krajowych i zagranicznych (np. targi Equipotel 2010 w Brazylii, targi in-
westycyjne Expo Real 2010 w Monachium, Targi informatyczne CEBIT w Hanowerze, targi 
FOODEX Japan 2011 / BATTERY SHOW, targi inwestycyjne MIPIM w Cannes, targi Salone 
Internazionale del Mobile w Mediolanie, targi lotnicze Paris Air Show we Francji). 

Samorząd Województwa (Departament Gospodarki) podjął także działania w celu 
pozyskania inwestorów, również zagranicznych, polegające na m.in. rozbudowie i aktualiza-
cji elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych (terenów inwestycyjnych), rozbudowie bazy do-
stawców i kooperantów, stworzeniu i rozwoju bazy podmiotów zaplecza naukowo-
badawczego, stworzeniu i rozwoju profesjonalnej oferty parków inwestycyjnych, przemysło-
wych i technologicznych jako markowych ofert inwestycyjnych. 

Cel SRWW „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” jest realizowany w znaczą-
cej części z udziałem środków wspólnotowych w ramach programów operacyjnych okresu 
2004-2006 oraz obecnej perspektywy lat 2007-2013. 

Bezpośrednie wsparcie w formie dotacji było udzielane przedsiębiorcom w ramach 
wdrażanego przez Samorząd Województwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”, w którym dofinansowanie uzy-
skało 155 mikroprzedsiębiorstw). Obecnie jest udzielane w ramach Działań 1.1 i 1.2 WRPO 
(do połowy 2011 roku około 280 mikroprzedsiębiorstw oraz ponad 950 małych i średnich 
przedsiębiorstw uzyskało dofinansowanie do swoich projektów lub zawarło stosowne umo-
wy). Dotacje do swoich firm przedsiębiorcy mogli uzyskać także w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (w poprzednim okresie). 
W obecnym okresie przedsiębiorczość jest także wspierana w różnym zakresie w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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Samorząd Województwa duże znaczenie przywiązuje do tworzenia i wzmacniania 
finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, takich jak fundusze pożyczkowe, porę-
czeniowe, gwarancyjne i wysokiego ryzyka. Przykładem takich działań jest wdrażana w ra-
mach WRPO inicjatywa JEREMIE, dzięki której udzielane są przedsiębiorcom pożyczki 
zwrotne na warunkach preferencyjnych. 

Do realizacji celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Samorząd Wojewódz-
twa wykorzystuje m.in. możliwość skorzystania z dofinansowania do projektów w tym zakre-
sie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VIII Regionalne kadry go-
spodarki wdrażanego w imieniu Samorządu przez Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu. W 
szczególności dotyczy to następujących działań tego priorytetu: 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki  

8.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyj-
nych w regionie – projekty konkursowe 

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adap-
tacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecz-
nych 

Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty sys-
temowe 

 

 

Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu według 
SRWW realizowany powinien być przede wszystkim poprzez: 

• Wspieranie inwestycji w infrastrukturę akademicką oraz badawczo-rozwojową 

• Promocję powiązań rodzimej nauki z gospodarką 

• Umiędzynarodowienie nauki i badań regionalnych 

• Poprawę jakości edukacji na poziomie wyższym 

 

Poprawie stanu infrastruktury akademickiej oraz badawczo-rozwojowej służy-
ły/służą decyzje wsparcia rozwoju infrastruktury szkół wyższych. Wielkopolskie szkoły wyż-
sze otrzymały i nadal otrzymują dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR oraz 
obecnie w ramach WRPO.  

W ramach ZPORR – Poddziałanie 1.3.1. „Regionalna infrastruktura edukacyjna” - 
zrealizowano 9 projektów o łącznej wartości 90,26 mln zł, w tym wartość dofinansowania 
EFRR 46,41 mln zł. Wszystkie projekty były realizowane przez wyższe uczelnie. Projekty do-
tyczyły budowy, rozbudowy i adaptacji obiektów na cele naukowo-badawcze i dydaktyczne. 
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Ich realizacja przyczyniła się do poprawy warunków pracy naukowej i dydaktycznej na uczel-
niach, polepszenia dostępności uczelni dla studentów i zwiększenia liczby miejsc pracy. 

W ramach WRPO – Działanie 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształ-
cenia ustawicznego” – realizowanych jest 10 projektów inwestycyjnych, mających na celu 
rozwój szkół wyższych. Wszystkie te projekty mają status projektów kluczowych dla rozwoju 
województwa wielkopolskiego. Do września 2011 roku podpisano już umowy na realizację 8 
spośród tych projektów, o łącznej wartości 261,05 mln zł, z dofinansowaniem EFRR 
161,12 mln zł. Projekty dotyczą uczelni: Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (3 projekty w 
Kaliszu, Koninie i Lesznie), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższa Szkoła 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodni-
czy, Uniwersytet Medyczny. W trakcie procedur zmierzających do podpisania umów są pro-
jekty Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

W ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wdraża Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”. 
Na to działanie w latach 2007-2013 przeznaczono w województwie wielkopolskim 
7 106 308,22 euro. Celem działania jest zwiększanie transferu wiedzy i wzmacniające po-
wiązań pomiędzy sferą B+R, a przedsiębiorcami służące rozwojowi gospodarczemu Wielko-
polski. 

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jest możliwe w ramach Pod-
działania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Realizowane są na-
stępujące typy projektów: 

• staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach nauko-
wych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsię-
biorstwach, 

• promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umie-
jętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off i 
spin out), 

• szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, 
studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą ty-
pu spin off lub spin out. 

Z wsparcia mogą korzystać przedsiębiorstwa i pracownicy przedsiębiorstw, uczel-
nie, jednostki naukowe, doktoranci, absolwenci (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia 
studiów) i studenci. 

Dotychczas podpisano umowy na realizację 32 projektów, wśród których są m.in.: 

• „STARTup your life! – czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej na-
uce.”; beneficjent: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego, 

• InQbacja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce; beneficjent Fundacja 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

• Program Transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy; beneficjent Akademickie In-
kubatory Przedsiębiorczości, 
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• Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego – 
szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off; beneficjent Fa-
ber Consulting Sp. z o.o., 

• INNEO; beneficjent Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

• „Od dziś mów do mnie szefie! – kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości 
akademickiej”; beneficjent Edustacja.pl Sp. z o. o., 

• „Poznańska przedsiębiorczość akademicka”; beneficjent Poznańska Wyższa Szkoła 
Biznesu i Języków Obcych, 

• „NAUKA, KTÓRA LUBI BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości akademic-
kiej w Wielkopolsce”; beneficjent Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 

• SYNKREO - multisynergiczne kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowisku 
akademickim; beneficjent SPEEDUP IQBATOR Sp. z o.o., 

• Akademik Przedsiębiorczości; beneficjent Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

• Vademecum przedsiębiorczości; beneficjent Poznański Akademicki Inkubator Przed-
siębiorczości, 

• InnoBiznes – wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców akademickich; beneficjent 
SENSE Consulting Sp. z o.o., 

• Spin Off – poradnik przedsiębiorczych naukowców; beneficjent Fundacja Rozwoju 
Regionów Pro – Regio, 

• Wsparcie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu poprzez organizację staży 
i szkoleń; beneficjent Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości, 

• Nauka bliżej biznesu, biznes bliżej nauki; beneficjent L-Systems Robert Pawlak, 

• SZTUKA WPÓŁPRACY: program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników na-
ukowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach; beneficjent SENSE Consulting Sp. z o.o., 

• B + R dla Wielkopolski; beneficjent Instytut Zachodni Instytut Naukowo – Badawczy 
im. Zygmunta Wojciechowskiego, 

• Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwa-
mi; beneficjent Instytut Zachodni Instytut Naukowo – Badawczy im. Zygmunta Wojcie-
chowskiego, 

• Z transferem na TY – staże i szkolenie praktyczne dla pracowników naukowych i na-
ukowo – dydaktycznych uczelni; beneficjent Fundacją ProRegio. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyż-
sze i nauka”, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli 
nauki w rozwoju gospodarczym” realizowany jest projekt pn. „Partnerski Związek Nauki i Po-
stępu”. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie, a partnerami Politechnika Po-
znańska i Telewizja Polska SA. Oddział w Poznaniu. Koszt ogólny projektu: 3,814 mln zł. Ce-
lem projektu jest popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w środowisku akademic-
kim, promocja innowacyjności w powiązaniu z nowymi technologiami wdrażanymi w gospo-
darce, popularyzacja kierunków studiów tworzących nowoczesną gospodarkę, upowszech-
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nienie przykładów transferu wiedzy do gospodarki oraz popularyzacja nauki jako sposobu na 
wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 

Samorząd Województwa współpracuje z wielkopolskimi uczelniami m.in. w zakresie 
przekazywania studentom wiedzy praktycznej w dziedzinach, w których dysponuje odpo-
wiednimi kompetencjami. Przykładem takiej współpracy jest Porozumienie pomiędzy Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Instytutem Geografii Społeczno-
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w sprawie współpracy dotyczącej kształcenia stu-
dentów specjalności rozwój regionalny, zawarte na okres od 1 października 2007 roku do  
30 września 2011 roku. Celem tej współpracy było przekazywanie studentom specjalności 
rozwój regionalny wiedzy praktycznej z zakresu szeroko rozumianej praktyki rozwoju regio-
nalnego. Dzięki pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – w 
szczególności Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Programu 
Regionalnego studenci specjalności rozwój regionalny mogli korzystać z ich wiedzy i do-
świadczenia praktycznego oraz odbywać staże i praktyki zawodowe w Urzędzie. Urząd Mar-
szałkowski umożliwił także wykorzystanie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopol-
skiego w Brukseli do udzielenia pomocy przy organizacji praktyk dla studentów w instytu-
cjach Unii Europejskiej bezpośrednio związanych z realizacją wspólnotowej polityki regional-
nej. 

Samorząd Województwa szeroko korzysta z kontaktów z przedstawicielami nauki, 
zapraszając ich do udziału w różnych gremiach opiniotwórczych, konsultacyjnych, eksperc-
kich, monitorujących programy rozwojowe i innych. Przykładami takich gremiów, w pracach 
których uczestniczą przedstawiciele nauki, są m.in. Wielkopolska Rada Trzydziestu, Komitet 
Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, zespoły przygotowujące Regio-
nalną Strategię Innowacji czy Strategię Polityki Społecznej. 

 

 

Zwiększenie udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce regionu 
(Cel 2.4. SRWW) według Strategii jest możliwe poprzez działania:  

• Inwestycje w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obszarów atrakcyj-
nych pod względem turystycznym i rekreacyjnym, z poszanowaniem wymogów ochrony 
środowiska 

• Wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej 

• Promocję przedsiębiorczości w tym sektorze 

• Wsparcie rozwoju agroturystyki 

• Promocję turystyki alternatywnej 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje szereg działań mających na 
celu właściwe zagospodarowanie obszarów recepcji turystycznej województwa. Tworzona in-
frastruktura umożliwia uprawianie różnorodnych form turystyki, zarówno odwiedzającym 
nasz region turystom, jak i lokalnej społeczności. Natomiast promowanie różnorodnych wy-
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darzeń turystyczno-krajoznawczych wpływa na kreowanie turystycznego wizerunku regionu 
w kraju i zagranicą. Samorząd Województwa prowadzi także nadzór nad realizacją usług tu-
rystycznych świadczonych w Wielkopolsce, celem zapewnienia ich należytego standardu. 

Główne kierunki działania samorządu w sferze turystyki to zadania nawiązujące do 
priorytetów rozwoju turystyki w naszym województwie, które zostały określone – ogólnie – w 
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz szczegółowo w Strategii Rozwoju Tu-
rystyki Województwa Wielkopolskiego. W dokumencie tym wskazano sześć celów prioryte-
towych strategii: 

• rozwój regionalnych i markowych produktów turystycznych,  

• rozwój walorów turystycznych,  

• jakość przestrzeni i rozwój infrastruktury turystycznej,  

• rozwój regionalnego marketingu turystycznego,  

• rozwój aktywności społecznej i kadr, 

• rozwój branżowych struktur organizacyjnych. 

Przeważająca część przedsięwzięć na rzecz rozwoju turystyki realizowana jest we 
współpracy z lokalnymi samorządami (miasta, gminy, powiaty) oraz organizacjami pożytku 
publicznego. Corocznie z budżetu województwa wielkopolskiego dofinansowywane są pro-
jekty dotyczące głównie: 

• organizacji imprez turystycznych i krajoznawczych o znaczeniu ponadlokalnym,  

• organizacji konferencji, seminariów związanych z rozwojem turystyki w regionie, 

• organizacji szkoleń kadr turystycznych, 

• organizacji wizyt studyjnych, 

• wspierania niekomercyjnych wydawnictw promujących region, 

• modernizacji bądź tworzenia infrastruktury kwalifikowanej i okołoszlakowej. 

 
Tab. 99.  Zadania współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Rok Liczba wspartych projektów Łączna wysokość dotacji 
2007 87 538 000 zł 

2008 100 896 000 zł 

2009 74 864 980 zł 

2010 63 652 100 zł 

 

W zakresie inwestycji w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obsza-
rów atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym, z poszanowaniem wymogów 
ochrony środowiska, znaczącym przedsięwzięciem Samorządu Województwa jest Wielko-
polski System Szlaków Rowerowych (WSSR). Wielkopolski System Szlaków Rowerowych 
wiedzie ze stolicy regionu do wszystkich najciekawszych krajoznawczo miejsc w Wielkopol-
sce. Obecnie nie planuje się już tworzenia nowych szlaków. Priorytetem jest regularne od-
nawianie tras już istniejących i doposażenie ich w tzw. infrastrukturę okołoszlakową. Jednym 
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z największych problemów związanych z utrzymaniem sieci szlaków jest wandalizm, który 
sprawia, że co roku około 20% oznakowania ulega umyślnemu zniszczeniu. 

Począwszy od 2007 roku Departament Sportu i Turystyki systematycznie rozwija 
projekt GPS Wielkopolska, poświęcony wykorzystaniu technologii nawigacji satelitarnej 
w turystyce. Obecnie turyści mają do dyspozycji szereg produktów umożliwiających zwie-
dzanie regionu przy wykorzystaniu narzędzi współpracujących z Global Positioning System, 
popularnie zwanym GPS. Co ważne, każdy z nich można bezpłatnie pobrać ze strony 
www.gpswielkopolska.pl. 

Do posiadaczy odbiorników turystycznych adresowana jest cyfrowa topograficzna 
mapa Wielkopolski (skala 1:50 000), o jakości znacznie przewyższającej ofertę komercyjną 
oraz ponad 40 śladów GPS (tzw. tracków) wielkopolskich szlaków rowerowych.  

Turystom zmotoryzowanym udostępniono, bazujące na aplikacji Navigo, fragmenty 
map samochodowych z wyznaczonymi Trasą Kórnicką oraz Szlakiem Piastowskim, umożli-
wiające wyszukiwanie atrakcji turystycznych na trasie. Wyposażenie mapy w unikatową 
funkcję krajoznawczych komunikatów głosowych czyni ją innowacyjnym narzędziem odkry-
wania walorów turystycznych województwa.  

NaviWay – Szlak Cysterski – to mobilny informator skierowany do posiadaczy tra-
dycyjnych telefonów komórkowych, ułatwiający zwiedzanie pocysterskich obiektów zlokali-
zowanych na terenie województw: wielkopolskiego i lubuskiego. Jego użytkownicy zapoznają 
się z historią Cystersów oraz będą mieli okazję zwiedzić okazałe świątynie wzniesione w 
okresie ich prężnej działalności. Prezentacji zabytkowych budowli towarzyszą zdjęcia oraz 
informacja tekstowa i dźwiękowa. Natomiast zintegrowana mapa ułatwia orientację w terenie 
i wskazuje odległość do poszczególnych obiektów. 

Wielkopolska – atrakcje turystyczne, to propozycja dla posiadaczy zaawansowa-
nych telefonów komórkowych, tzw. smartfonów. Nowoczesny przewodnik zawiera aktualne 
informacje (opis miejsca, historia, udogodnienia dla niepełnosprawnych, dostępność, ceny 
biletów) oraz zdjęcia ponad 200 atrakcji turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. Intu-
icyjna obsługa czyni z niego niezwykle przydatne narzędzie podczas każdej wycieczki. Wy-
korzystanie wbudowanych w smartfony modułów GPS umożliwia nawigowanie do wcześniej 
wybranych punktów. 

Od kilku lat turystyka wodna stanowi priorytet w działaniach Departamentu Sportu 
i Turystyki UMWW. Od 2006 roku kontynuowane są prace nad wzbogacaniem infrastruktury 
dla turystyki kajakowej na Warcie, zmierzające do powstania sieci przystani kajakowych, od-
dalonych od siebie o nie więcej niż 30 km. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku 
lat systematycznie wspiera rozwój bezpłatnej, ogólnodostępnej, nadwodnej infrastruktury tu-
rystycznej, poprzez dofinansowanie remontów i inwestycji realizowanych przez poszczegól-
ne nadwarciańskie samorządy lokalne. Zadania dotowane są na podstawie umów zawiera-
nych z poszczególnymi gestorami i finansowane zgodnie z zasadą komplementarności, we-
dług której dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego stanowi część sumy potrzebnej 
na realizację danego zadania (przeważnie 50% kosztów całkowitych). W ten sposób zreali-
zowano inwestycje w Puszczykowie, Pyzdrach, Śremie, Wronkach, Sierakowie, Międzycho-

http://www.gpswielkopolska.pl/�
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dzie i Kole. Środki z WRPO pozwoliły natomiast na budowę bulwaru nadwarciańskiego w 
Koninie. 

Od 2010 roku Departament Sportu i Turystyki przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Unia Nadwarciańska” ze Słupcy prowadzi prace związane z oznakowaniem wielkopolskiego 
odcinka rzeki Warty. Dotychczas ustawiono 40 znaków (odpornych na warunki atmosferycz-
ne i wandalizm) informujących o dogodnym miejscu opuszczenia kajaka, odległości do końca 
szlaku. Dzięki takim inicjatywom Warta na nowo staje się atrakcyjnym, bezpiecznym i dobrze 
zagospodarowanym szlakiem wodnym, przyciągającym turystów z kraju i zagranicy. 

Kolejnym etapem rozwoju turystyki wodnej będzie zagospodarowanie tzw. Wielkiej 
Pętli Wielkopolsko-Kujawsko-Lubuskiej (690 km, Warta – Noteć – kanał Bydgoski) oraz stwo-
rzenie warunków dla rozwoju infrastruktury dla turystycznych barek płaskodennych oraz łodzi 
motorowych. W tym celu konieczne będzie systematyczne udrażnianie szlaku wodnego oraz 
budowa profesjonalnych miejsc obsługi turystów-motorowodniaków. Już dziś na Warcie dzia-
ła Marina Ląd w Lądzie. Kolejne mariny w Drawsku i Czarnkowie, powstały przy udziale 
środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Wspierając rozwój bazy hotelowej i gastronomicznej, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy o usługach tu-
rystycznych, prowadzi zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i 
kategorii, rejestr obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz kontrole obiektów świadczą-
cych usługi hotelarskie. Prowadzony w tutejszym Departamencie wykaz kart ewidencyjnych 
obiektów hotelarskich oraz wykaz obiektów hotelarskich dostępny jest pod adresem: 
http://bip.umww.pl/portal?id=59491. 

Realizacja zadań z zakresu rozwoju agroturystyki i szerzej – turystyki wiejskiej leży 
w kompetencjach Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Departament przygoto-
wuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na ob-
szarach wiejskich w Wielkopolsce”, współpracując w tym zakresie m.in. z Departamentem 
Sportu i Turystyki, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Wielkopolskim Towarzystwem 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Konkurs ustanowiony został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a jego 
celem jest popularyzacja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, promocja walorów tu-
rystycznych wielkopolskiej wsi oraz motywowanie podmiotów agroturystycznych do podno-
szenia jakości usług turystycznych, standardu obiektów i poszerzania oferty. Obiekty zgło-
szone do konkursu oceniane są w 3 kategoriach: 

• gospodarstwo agroturystyczne, 

• obiekt wiejskiej bazy noclegowej do 25 miejsc noclegowych („kwatera wiejska”) 
nie prowadzący produkcji rolniczej, 

• obiekt zlokalizowany na terenach wiejskich o charakterze terapeutycznym, edukacyj-
nym, rekreacyjnym itp. 

Warto nadmienić, iż agroturystyka promowana jest także w ramach internetowego 
serwisu turystycznego prowadzonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną: 
www.wielkopolska.travel/agroturystyka. 

http://bip.umww.pl/portal?id=59491�
http://www.wielkopolska.travel/agroturystyka�
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Wsparcie rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej oraz promocja przedsiębior-
czości w sektorze turystyki realizowane jest w ramach działań Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego.  
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Realizacja celu strategicznego 3 „Wzrost kompetencji 
mieszkańców i promocja zatrudnienia” 

 

Cel strategiczny 3 jest realizowany przez następujące cele operacyjne SRWW: 

Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształce-
nia 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy 

 

Cel strategiczny 3 realizują w szczególności następujące jednostki organizacyjne 
Samorządu Województwa (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego): 

• Departament Edukacji i Nauki wraz z jednostkami podległymi: 

o Centra Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i Pile 

o Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Koninie i Poznaniu 

o Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych w Kaliszu, Lesznie, Wrześni, Sta-
rym Tomyślu i Złotowie 

o Medyczne Studia Zawodowe w Gnieźnie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Po-
znaniu i Rawiczu 

o Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu 

o Zespół Szkół Medycznych w Koninie 

o Publiczne Biblioteki Pedagogiczne w Kaliszu, Koninie i Poznaniu 

o Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu 

o Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy 

o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance 

• Jednostka podległa bezpośrednio Zarządowi Województwa: 

o Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

• Departament Gospodarki 

• Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

• Departament Polityki Regionalnej 
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Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji realizowany ma 
być według zapisów SRWW poprzez: 

• Poprawę systemu transportu zbiorowego, przede wszystkim przewozów regionalnych 

• Rozwój systemu stypendialnego 

• Poprawę stanu infrastruktury edukacji oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzre-
gionalnych w tym zakresie 

 

Kwestię realizacji przez Samorząd Województwa działań zmierzających do popra-
wy systemu transportu zbiorowego, przede wszystkim przewozów regionalnych, omówiono 
szczegółowo wcześniej, w podsumowaniu działań realizujących Cel 1.2. SRWW „Wzrost 
spójności komunikacyjnej i powiązań z otoczeniem” oraz Cel 1.6. „Wzmocnienie regiono-
twórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka metropolitalnego o znaczeniu euro-
pejskim”. 

Pragnąc wyrównywać szanse edukacyjne wielkopolskiej młodzieży Samorząd Wo-
jewództwa prowadzi aktywną politykę stypendialną. W tym zakresie: 

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego od początku istnienia województwa, tj. od 
2000 roku udziela uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom i studentom zamiesz-
kującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego pomocy w formie stypendiów. 
Stypendia mają charakter pomocy socjalnej i służą wyrównywaniu szans edukacyjnych 
młodzieży. O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie trzy warunki: 
uczące się lub studiujące w trybie dziennym; osiągające najlepsze wyniki w nauce i po-
zostające w trudnych warunkach materialnych. W okresie realizacji SRWW od 2006 roku 
do czerwca 2011 roku na takie stypendia przeznaczono łącznie nieco ponad 5 mln zł (w 
roku 2006 było to 756,2 tys. zł, a w roku 2010 już 961 tys. zł). 

• Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LIII/898/2006 z dnia 24 paździer-
nika 2006 roku ustanowił jednorazowe stypendium naukowe dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, słuchaczy kolegium oraz studentów szkół wyższych za szczególne osią-
gnięcia związane z edukacją. Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia i gra-
tyfikowania osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją. Stanowi zachę-
tę i motywację dla wyróżnionych do dalszego rozwoju naukowego w obranej dziedzinie. 
Nagrodzeni to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów na szczeblu międzynarodowym i 
krajowym, autorzy prac naukowych oraz artykułów, jednocześnie czynnie działający w 
kołach naukowych, samorządowych i uczniowskich. Wielu z nich angażuje się społecznie 
i charytatywnie na rzecz lokalnej społeczności. W latach 2007-2010 Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego na realizację jednorazowego stypendium naukowego przezna-
czył kwotę 219 tys. zł, natomiast w budżecie na rok 2011 zabezpieczono środki w wyso-
kości 57 tys. zł. 

• Od września 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego realizowane były 
programy stypendialne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów 
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ludzkich w regionach”, Działanie 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne” (edycje 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007). 

• W roku szkolnym i akademickim 2006/2007 stypendia w ramach ww. działania otrzy-
mało 18 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 1 869 studentów (średnia wysokość 
stypendium dla ucznia w skali miesiąca wyniosła 142 zł, a dla studenta – 192 zł). 

• Ostatni projekt w ramach Działania 2.2 ZPORR został zrealizowany w roku 2009 w 
związku z nadkontraktacją środków i przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu 
kwalifikowalności wydatków do dnia 30 czerwca 2009 roku. Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego przystąpił do realizacji projektu własnego pn. „Stypendia unijne dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego” w partnerstwie ze wszystkimi 
powiatami i 10 gminami Wielkopolski. W projekcie udział wzięło 5 426 uczniów, w tym 
3 630 kobiet. Z terenów wiejskich wsparciem zostało objętych 5 117 stypendystów, w tym 
3 432 kobiety. W ramach tego projektu w I półroczu 2009 roku wypłacono stypendia w 
łącznej wysokości 11,6 mln zł. Pomoc udzielona w ramach Działania 2.2 ZPORR miała 
stanowić zachętę do wybierania przez młodzież wiejską szkół kończących się maturą, a 
nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechnić pełne wykształcenie 
średnie i podnieść wskaźnik skolaryzacji. Jednocześnie realizowane programy stypen-
dialne miały pomóc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w osiągnię-
ciu wykształcenia wyższego. 

• Możliwość przyznania stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych województwa wielkopolskiego stwarzają również środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. „Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki 
Urzędu Pracy w Poznaniu realizuje projekt własny w tym zakresie, z dofinansowaniem 
EFS. 

„Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim” oraz „Strategia budowy i 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego” przyjęły, jako jeden z głównych celów, dostosowanie 
systemu oświatowego w całym województwie i w środowiskach lokalnych do wyzwań społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. To stało się inspiracją do podjęcia 
przez Samorząd Województwa działań na rzecz wykorzystania technologii informacyjnych w 
organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zarządzania tym procesem. 

Tak określony cel realizowany był w roku 2006 w ramach programu e-Szkoła. Skie-
rowano go do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa wielkopolskiego. Pro-
gram zakładał indywidualne podejście każdej szkoły do rozwiązywania problemu. Szkołom, 
które przystąpiły do wdrażania programu e-Szkoła zalecono: 

• sporządzenie wykazu i pozyskanie odpowiedniego sprzętu oraz urządzeń, które 
umożliwią nauczycielom poszczególnych przedmiotów wspomaganie procesu dydak-
tyczno-wychowawczego technologią informacyjną, 

• opracowanie zbioru działań z zakresu organizacji i zarządzania procesem  dydak-
tyczno-wychowawczym w szkole, które mogą być wspierane technologią informacyjną, 
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• zaplanowanie szczegółowych programów szkoleń dla pracowników, którzy podejmą 
działania związane z wdrażaniem do praktyki szkolnej programu e-Szkoła. 

Program e-Szkoła  był wynikiem współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Ogólno-
polską Fundacją Edukacji Komputerowej w Poznaniu – oficjalnym koordynatorem technolo-
gicznym programu. Podstawowym celem programu było unowocześnienie funkcjonowania 
szkoły poprzez umożliwienie nauczycielom skutecznego stosowania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie 
lekcji i oddziału szkolnego. 

Program e-Szkoła był finansowany w ramach Poddziałania 4.3.4. (Wyposażenie 
szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne 
umożliwiające stosowanie technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym i zarządza-
niu szkołą na poziomie oddziału szkolnego) dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim 
dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku. Maksymalna wysokość dotacji wynosiła 
100 tys. zł a wymagany wkład własny beneficjenta 25% kosztów kwalifikowanych. Urzędy 
gminne występowały w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o środki konieczne do realizacji 
zadania w imieniu szkół podstawowych i gimnazjów, dla których były organem prowadzą-
cym. Ostatecznie dofinansowanie (dotację celową z budżetu państwa) na rzecz realizacji 
Poddziałania 4.3.4. dostało 28 gmin na łączną kwotę 1,728 mln zł. 

Poprawę stanu infrastruktury edukacji oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrz-
regionalnych w tym zakresie Samorząd Województwa starał się osiągnąć, wykorzystując 
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.5.1. „Lokalna infrastruktura edu-
kacyjna i sportowa”. Dofinansowanie uzyskało 15 projektów inwestycyjnych dotyczących 
szkół gminnych i powiatowych (budowa przebudowa szkół i szkolnych obiektów sportowych). 
Całkowita wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 48,57 mln zł, w tym dofinansowa-
nie z EFRR 28,44 mln zł. 

Również w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zapro-
gramowano wsparcie dla infrastruktury edukacyjnej. Do września 2011 roku podpisano 
umowy na realizację 23 projektów, polegających na budowie i przebudowie obiektów szkol-
nych, przyszkolnych obiektów sportowych oraz na inwestycjach wzmacniających możliwości 
kształcenia ustawicznego. Wartość ogólna tych projektów osiągnęła 72,40 mln zł, z czego 
dofinansowanie EFRR – 44,95 mln zł. 

Poprawie stanu infrastruktury edukacji na poziomie wyższym służyły/służą decyzje 
wsparcia rozwoju infrastruktury szkół wyższych. Wielkopolskie szkoły wyższe otrzymały/ 
nadal otrzymują dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR oraz obecnie w ra-
mach WRPO.  

W ramach ZPORR – Poddziałanie 1.3.1. „Regionalna infrastruktura edukacyjna” - 
zrealizowano 9 projektów o łącznej wartości 90,26 mln zł, w tym wartość dofinansowania 
EFRR 46,41 mln zł. Wszystkie projekty były realizowane przez wyższe uczelnie. Projekty do-
tyczyły budowy, rozbudowy i adaptacji obiektów na cele naukowo-badawcze i dydaktyczne. 
Ich realizacja przyczyniła się do poprawy warunków pracy naukowej i dydaktycznej na uczel-
niach, polepszenia dostępności uczelni dla studentów i zwiększenia liczby miejsc pracy. 
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W ramach WRPO – Działanie 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształ-
cenia ustawicznego” – realizowanych jest 10 projektów inwestycyjnych, mających na celu 
rozwój szkół wyższych. Wszystkie te projekty mają status projektów kluczowych dla rozwoju 
województwa wielkopolskiego. Do września 2011 roku podpisano już umowy na realizację 8 
spośród tych projektów, o łącznej wartości 261,05 mln zł, z dofinansowaniem EFRR 161,12 
mln zł. Projekty dotyczą uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (3 projekty w Kali-
szu, Koninie i Lesznie), Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Na-
uk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodnicze-
go oraz Uniwersytetu Medycznego. W trakcie procedur zmierzających do podpisania umów 
są projekty Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

 

 

Poprawa jakości i wzrost różnorodności form kształcenia (Cel 3.2. SRWW) 
według Strategii może być osiągana m.in. poprzez: 

• Podniesienie jakości nauczania, zarówno pod względem programowym, jak i w za-
kresie warunków 

• Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb 

• Rozwój systemu prognoz potrzeb edukacyjnych ze strony rynku pracy 

• Rozwój kształcenia pozaszkolnego, w tym kształcenia ustawicznego dla wszystkich 
grup wiekowych oraz nauczania języków obcych 

 

Samorząd Województwa jest kreatorem wojewódzkiej polityki oświatowej, określo-
nej w „Strategii rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim”, przyjętej Uchwałą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w 2002 roku. Rozwój oświaty w regionie ma na celu wyrów-
nywanie szans edukacyjnych, podnoszenie jakości kształcenia, a także zapewnienie kierun-
ków kształcenia, zgodnych z potrzebami rynku pracy. 

Do zadań, realizowanych w imieniu Samorządu Województwa przez Departament 
Edukacji i Nauki UMWW, należy m. in.: 

• monitorowanie rynku pracy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powia-
towymi Urzędami Pracy, 

• ustalanie kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, 

• współpraca z uczelniami wyższymi, 

• prowadzenie i nadzorowanie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 

• opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych, w tym systemowych, mających 
na celu podnoszenie jakości kształcenia i kompetencji kadry pedagogicznej, 

• podejmowanie współpracy międzynarodowej z regionami partnerskimi województwa 
wielkopolskiego w zakresie edukacji i nauki, kształcenia zawodowego i ustawicznego 
oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli. 
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Część zadań Departament realizuje poprzez działalność statutową podległych szkół 
i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą oraz wspierania pracy 
nauczycieli. Jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki prowadzą następującą 
działalność: 

• Medyczne Studia Zawodowe prowadzone są od 1999 roku przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Szkoły te mają zasięg regionalny, zapewniają młodzieży bez-
płatną naukę, rozmieszczone są we wszystkich subregionach województwa. W Wielko-
polsce szkoły te kształcą w zawodach medycznych i społecznych, zgodnie z potrzebami 
rynku pracy. Gwarancję kształcenia na odpowiednim poziomie daje zatrudniona tam ka-
dra pedagogiczna oraz baza lokalowa i wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt i 
pomoce dydaktyczne.  

• Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych kształcą nauczycieli języków obcych na po-
trzeby różnego typu szkół, odpowiadając na zapotrzebowanie na nauczycieli języków ob-
cych, szczególnie w środowiskach wiejskich. Samorząd Województwa prowadzi pięć ta-
kich kolegiów w Kaliszu, Lesznie, Starym Tomyślu, Wrześni i Złotowie. Lokalizacja kole-
giów zapewnia równomierny dostęp do edukacji językowej słuchaczom z terenu woje-
wództwa. Siedziby kolegiów wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dy-
daktyczne. Posiadają pracownie komputerowe, laboratoria językowe, dysponują nowo-
czesnymi środkami audiowizualnymi oraz bogatym księgozbiorem. Kolegia utrzymują 
stałe kontakty z instytucjami i uczelniami zagranicznymi. Kolegia korzystają także z pro-
gramów Unii Europejskiej - Sokrates, Comenius 2.2, Comenius 2.1, Erasmus, Arion. 

• Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu kształci bezpłatnie w zawo-
dzie pracownik socjalny. 

• Publiczne Biblioteki Pedagogiczne służą potrzebom kształcących i doskonalących się 
nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy za-
kładów kształcenia nauczycieli. W województwie działa 5 Bibliotek Pedagogicznych w 
Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, Poznaniu oraz 28 Filii takich bibliotek we wszystkich mia-
stach - siedzibach powiatów. 

Rozwijając współpracę między różnymi podmiotami lokalnego życia społecznego 
na rzecz rozwoju edukacji, Departament Edukacji i Nauki od 2008 roku ogłasza otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań publicznych (w formie wspierania). Zakres przedsięwzięć po-
dejmowanych przez organizacje pozarządowe obejmuje m.in. upowszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, 
kształtowanie świadomości obywatelskiej, pomoc w określeniu zainteresowań i predyspozycji 
uczniów, przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki i właściwego wyboru zawodu, 
promowanie e-edukacji i wiedzy technicznej. Od 2008 roku w ramach otwartych konkursów 
ofert złożono 100 ofert, z czego do dofinansowania wybrano 49 zadań. Łączna wysokość 
przekazanych środków wyniosła 412,2 tys. zł. 

Wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodo-
wymi Targami Poznańskimi Urząd Marszałkowski organizuje coroczne Targi Edukacyjne. 
Cieszące się ogromnym zainteresowaniem wydarzenie dostarcza uczniom i ich rodzicom 
obszernych informacji niezbędnych do świadomego wyboru dalszej drogi edukacji. Targom 
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towarzyszy bogaty program konferencji i spotkań adresowanych do nauczycieli, dyrektorów 
szkół i samorządów. 

Starając się wypracować rozwiązanie organizacyjne zmierzające do zapewnienia 
kwalifikowanych kadr oraz zwiększenia popytu na kształcenie zawodowe, w szczególności 
techniczne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął w listopadzie 2008 roku dokument 
pt. „Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w 
Wielkopolsce”. Koncepcja ma na celu stworzenie ram organizacyjnych, zapewniających 
zwiększenie popytu na kształcenie zawodowe, podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
oraz określanie (stymulowanie) pożądanych kierunków i rodzajów wykształcenia. 

Koncepcja opiera się na współdziałaniu podmiotów w edukacji, czyli odbiorców – 
potrzeby społeczne, organizacji kształcenia – samorządy i instytucje, oraz odbiorców kadry 
kwalifikowanej – rynek pracy. Zakłada się szerokie włączenie uczelni i instytucji badawczych 
w celu bieżącego monitorowania stanu oraz prognozowania kierunków rozwoju. Koncepcja 
obejmuje promocję kształcenia zawodowego, działania w ramach subregionów – uwzględ-
nienie specyfiki potrzeb, weryfikację merytoryczną i koordynację projektów, utworzenie me-
chanizmów stałej współpracy – wspólnych badań, analiz, stałych prac zespołów roboczych 
pomiędzy partnerami, uwzględnianie czynników warunkujących jakość edukacji zawodowej. 

W zakresie edukacji i nauki, polityki młodzieżowej, kształcenia zawodowego i usta-
wicznego oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli Departament Edukacji i Nauki realizuje 
bieżącą współpracę zagraniczną z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego. 

Do 2006 roku prowadzono także współpracę w zakresie polityki ds. młodzieży z 10 
regionami w ramach sieci współpracy ERY NETWORK (European Regions for Youth). Od 
roku 2007 w ramach projektu „Nagroda  Młodzieżowa” (Jugendpreis) trwa współpraca z Re-
gionem Hesja (Niemcy) i Emilia-Romagna (Włochy).  

Od 2010 roku Departament Edukacji i Nauki UMWW uczestniczy w projekcie Le-
onardo Da Vinci – Projekty Partnerskie ”European Regions Enhancing Internationalisation of 
Vocational Education and Training  EREI-VET” (Europejskie Regiony Wspierające Interna-
cjonalizację Kształcenia Zawodowego i Szkoleń) realizowanym w ramach Programu „Ucze-
nie się przez całe życie”. Projekt ma charakter międzynarodowy. Koordynatorem projektu 
jest strona niemiecka (Region Dolna Saksonia). Utworzona w ramach projektu sieć partner-
stwa „EREI-VET” - wspiera mobilność młodzieży i osób dorosłych w ramach kształcenia za-
wodowego, poprzez organizację konferencji, staży, praktyk dla młodzieży, a także kursów 
dla osób dorosłych w regionach partnerskich. Sieć partnerstwa obejmuje 11 regionów euro-
pejskich.  

Departament Edukacji i Nauki uczestniczy w 2 projektach Comenius Regio, których 
celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy 
między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Partnerstwa w ramach 
programu dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania 
struktur współpracy międzynarodowej. 

• Comenius Regio z DELEGACIÓN DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION  EN 
CÓRDOBA,  pt. Proyecto de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación del Absentismo y el Abandono Escolar Temprano”. Celem projektu  jest 
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przeciwdziałanie wagarom i przedwczesnemu kończeniu nauki przez dzieci i młodzież 
poprzez: zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia edukacji dla dzieci, 
seminaria, konferencje i szkolenia, których celem jest wymiana doświadczeń oraz do-
brych praktyk między regionami partnerskimi, opracowanie programów nauczania, mate-
riałów do pracy z uczniami oraz opracowanie i dystrybucja przewodnika w celu zapobie-
gania tym problemom. Wynikiem projektu będzie  poprawa koordynacji działań między 
instytucjami edukacyjnymi w obu regionach w wymienionej tematyce oraz zwiększenie 
świadomości opinii publicznej na problem wagarów i kończenia przedwczesnego nauki. 

• Comenius Regio z Niemcami pt. LeQuaEuro - polsko - niemieckie kształcenie i do-
skonalenie nauczycieli szkół zawodowych; praca na konkretnych przykładach zajęć. W 
ramach projektu przewidziane są następujące działania: obserwacje lekcji przedmiotów 
zawodowych w szkołach polskich  i niemieckich, bilateralne projekty z zakresu doskona-
lenia zawodowego, warsztaty dla nauczycieli szkół projektowych w grupach polsko – 
niemieckich, wypracowanie optymalnych metod pracy dla przedmiotów zawodowych, 
promocja europejskiego systemu kształcenia zawodowego. 

W 2008 roku z udziałem Urzędu Marszałkowskiego został opracowany przez Poli-
technikę Poznańską Program akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej. 
Akcelerator Wiedzy Technicznej (AWT) to systemowe, strategiczne rozwiązanie na rzecz 
przyspieszenia rozwoju wiedzy technicznej, kluczowego czynnika wzrostu innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki. Akcelerator to projekt obejmujący działania w zakresie:  

• tworzenia systemu doradztwa zawodowego, 

• aktywnej promocji wiedzy technicznej w społeczeństwie, a w szczególności kształce-
nia na kierunkach technicznych, 

• aktywnej promocji i doskonalenia systemu kształcenia ustawicznego w zakresie wie-
dzy technicznej, 

• monitorowania efektywności kształcenia oraz prognozowania dostosowania systemu 
kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności technicznych do potrzeb rynku pracy. 

W związku z realizacją Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-
przyrodniczej Departament Edukacji i Nauki bierze udział w projektach: 

•  „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, projekt innowacyjny realizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Projekty innowacyjne”. Lider: Politechni-
ka Poznańska, Partnerzy: Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań. Kwota ogólna 
projektu: 1,956 mln zł, UMWW – 440,4 tys. zł. Celem projektu jest ograniczenie niedosto-
sowania informacji o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy do podaży programów 
kształcenia zawodowego w regionie. W ramach realizowanych zadań projektu uczniowie 
szkół zawodowych otrzymają aktualną informację o pożądanych przez pracodawcach 
kompetencjach, natomiast pracodawcy pozyskają zindywidualizowaną informację o pra-
cownikach z odpowiednimi kompetencjami. Szkoły, samorządy i instytucje rynku pracy 
uzyskają dedykowane raporty z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na 
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rynku pracy, co przyczyni się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia nowych kierun-
ków zawodowych w Wielkopolsce. 

• „Partnerski Związek Nauki i Postępu”, projekt konkursowy realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Dzia-
łanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwo-
ju gospodarczym”. Lider: Województwo Wielkopolskie. Partnerzy: Politechnika Poznań-
ska, Telewizja Polska SA. Oddział w Poznaniu. Koszt ogólny projektu: 3,814 mln zł. Ce-
lem projektu jest popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w środowisku aka-
demickim, promocja innowacyjności w powiązaniu z nowymi technologiami wdrażanymi 
w gospodarce, popularyzacja kierunków studiów tworzących nowoczesną gospodarkę, 
upowszechnienie przykładów transferu wiedzy do gospodarki oraz popularyzacja nauki 
jako sposobu na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile uczestniczy, wspólnie z Uniwersy-
tetem im. Adama Mickiewicza w projekcie systemowym „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do 
sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”. Cele projektu, to podniesienie wyników egzaminu 
gimnazjalnego, poprzez udział 2000 uczniów  w zajęciach pozalekcyjnych, zapewniających 
wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce oraz rozwija-
nie  kompetencji u 256 nauczycieli, ukierunkowanych na pełną realizację podstawy progra-
mowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie EFS w wysokości 7,621 mln zł. 

W realizacji zadań związanych z poprawą jakości i wzrostem różnorodności form 
kształcenia Samorząd Województwa wykorzystuje m.in. możliwość skorzystania z dofinan-
sowania do projektów w tym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Priorytetu IX, wdrażanego w imieniu Samorządu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych - projekty konkursowe 

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych – projekty systemowe 

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 

9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
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W ramach ZPORR realizowane było Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany 
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regio-
nie”, w ramach którego dofinansowanie EFS otrzymało 37 projektów z zakresu organizacji 
dokształcania i kształcenia ustawicznego. Poprzez realizację projektów ponad 16 tys. osób w 
Wielkopolsce podniosło i nabyło nowe kwalifikacje, korzystając ze szkoleń o różnej tematyce. 
Ponadto ponad 3 tys. osób skorzystało z usług doradczych. Uczestnictwo w projektach w 
pozytywny sposób wpłynęło na poziom kompetencji ich uczestników, a w efekcie na wzmoc-
nienie ich pozycji na rynku pracy. 

W zakresie dostosowania profili kształcenia do potrzeb należy zauważyć, że sytu-
acja w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych nie uległa znaczącym zmianom na 
przestrzeni ostatnich lat. Nadal obserwowany jest brak dopasowania prowadzonych kierun-
ków kształcenia do wymogów rynku pracy. Powoduje to, że mimo braku specjalistów na ryn-
ku pracy i dużego na nich zapotrzebowania przez pracodawców, absolwenci szkół zawodo-
wych i techników w dużej liczbie pozostają bez zatrudnienia i trafiają do powiatowych urzę-
dów pracy. Konieczność dokonania zmian w polskim systemie edukacji została dostrzeżona 
przez instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo ponadgimnazjalne, jak i wyższe. Poza roz-
wiązaniami legislacyjnymi i instytucjonalnymi, podejmowane są liczne akcje promocyjne na 
rzecz rozwoju kształcenia w naukach ścisłych, na poziomie szkół średnich i wyższych (m.in. 
ogólnopolski projekt „Kierunki zamawiane”), przygotowywane są raporty dotyczące relacji 
edukacji i rynku pracy, czy projekty mające na celu wprowadzenie zmian programowych dą-
żących do dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Działania w tym 
zakresie podejmuje zarówno Departament Edukacji i Nauki, jak i Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu. 

 

 

Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia (Cel 3.3. SRWW) 
zgodnie z zapisami Strategii powinien być realizowany poprzez: 

• Tworzenie instytucji promujących przedsiębiorczość oraz prowadzących edukację w 
tym zakresie 

• Upowszechnienie nauki przedsiębiorczości w ramach programów szkolnych 

• Pomoc publiczną dla rozpoczynających działalność gospodarczą 

• Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości 

 

Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi szereg działań, mających na celu rozwój przed-
siębiorczości i promocję samozatrudnienia, szczególnie wśród osób bezrobotnych. W 2006 
roku Urząd zrealizował badanie ankietowe dotyczące samozatrudnienia wśród bezrobotnych 
Wielkopolan. Celem badania było poszerzenie wiedzy na temat samozatrudnienia wśród 
bezrobotnych, poznanie w jakich dziedzinach bezrobotni podejmują własną działalność go-
spodarczą oraz poznanie ich opinii na temat zalet posiadania własnej firmy i związanych z 
tym zagrożeń. 
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Samorząd Województwa dysponował i dysponuje środkami na udzielanie pomocy 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Środki pochodzą z różnych źródeł. 
Osoby podejmujące działalność korzystają w Wielkopolsce z takich rodzajów dotacji, jak np.: 

• Dotacje jednorazowe ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych zamierza-
jących podjąć działalność gospodarczą, bezpośrednio przyznawane przez Powiatowe 
Urzędy Pracy. Całość środków z dotacji może być wykorzystana na zakup środków trwa-
łych, w szczególności urządzeń i maszyn, materiałów i towarów, remont pomieszczeń, 
usług i materiałów reklamowych, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo, pozyskanie lo-
kalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej.  

• Dotacje w ramach Działania 6.2 POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia”. Na realizację tego działania dla Wielkopolski przeznaczono na lata 
2007-2013 34 200 908,85 euro. Celem działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i 
rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kre-
atywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. W ramach dzia-
łania mogą być realizowane projekty, takie jak: 

o wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą po-
przez zastosowanie m.in. doradztwa indywidualnego i grupowego oraz 
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysoko-
ści 40 tys. zł, 

o wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowa-
nia działalności gospodarczej, obejmującej m.in. doradztwo oraz pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu dotacji, 

o promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promo-
cyjno – informacyjne, 

o upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 

• W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizo-
wane było Działanie 2.5. „Promocja przedsiębiorczości”. Celem bezpośrednim działania 
było aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mi-
kroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom po-
mocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. W ramach tego działania w 
Wielkopolsce zrealizowano 16 projektów na łączną kwotę 17,361 mln zł, w tym dofinan-
sowanie EFS 10,534 mln zł. W wyniku realizacji tego działania w Wielkopolsce zostało 
przeszkolonych 1 557 beneficjentów ostatecznych, a 668 beneficjentów założyło własną 
działalność gospodarczą. Beneficjenci ostateczni uzyskiwali pomoc w formie: 

o bezpłatnych, podstawowych i specjalistycznych usług doradczo-
szkoleniowych dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej, 
świadczonych przez doradcę indywidualnego (tzw. coaching), 

o wypłaty wsparcia pomostowego w formie miesięcznych transz, maksymal-
nie przez 12 miesięcy, 
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o wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 20 tys. zł. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego współpracuje z Poznańskim 
Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy realizacji projektu „Wielkopolski Preinku-
bator”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Dzia-
łanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji” i współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są Poli-
technika Poznańska i Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Projekt „Wielkopolski Preinkubator” 
skierowany jest do osób mających pomysł na biznes i chcących przetestować go w bez-
piecznych warunkach (bez konieczności rejestracji firmy czy płacenia składek ZUS). Prein-
kubowanymi mogą zostać studenci, doktoranci, absolwenci lub pracownicy naukowi wyż-
szych uczelni z obszaru Wielkopolski. Osoby preinkubowane otrzymują bezpłatną pomoc 
opiekuna projektu, pomoc prawną, wsparcie marketingowe oraz mogą otrzymać wsparcie w 
pozyskaniu inwestora dla swojego pomysłu biznesowego, mają także dostęp do aplikacji in-
ternetowej, dzięki której mogą zarządzać swoim projektem w Preinkubatorze. W ramach pro-
jektu organizowane są także spotkania otwarte, warsztaty tematyczne, konkursy, dotyczące 
zagadnień związanych z przedsiębiorczością i preinkubacją, tworzeniem biznes-planów, 
marketingiem i promocją. 

Wiele działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości podejmuje Departament Gospo-
darki UMWW w związku z realizacją działań na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski. Opracowa-
no m.in. „Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020” wraz z „Planem Dzia-
łania na lata 2010-2013”, która przewiduje realizację działalna rzecz rozwoju przedsiębior-
czości. Realizowane przez Departament projekty systemowe w ramach POKL w znacznej 
części dotyczą również różnorodnych aspektów przedsiębiorczości. 

Wspieraniu przedsiębiorczości służą również środki Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego skierowane na wsparcie projektów inwestycyjnych, zarówno w formie 
bezpośrednich dotacji do przedsiębiorstw, jak i finansowych instrumentów zwrotnych. Środki 
takie były dostępne zarówno w poprzednim (ZPORR, SPO WKP), jak i obecnym okresie 
programowania (WRPO, PROW). Ze środków ZPORR oraz WRPO wspierane było i jest 
nadal możliwe tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i instytucji otoczenia bizne-
su, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy jest według zapisów 
SRWW realizowany przede wszystkim poprzez: 

• Monitorowanie i prognozowanie rynku pracy 

 

Zadania Samorządu Województwa w tym zakresie wypełnia Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu. WUP realizuje zadania w zakresie kreowania polityki rynku pracy, inicjo-
wania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy 
w regionie na podstawie zapisów Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego 
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(wcześniej na lata 2004-2006 i od 2007 roku na lata 2007-2013), opracowując na kolejne lata 
Plany działań na rzecz zatrudnienia w województwie. 

Wojewódzki Urząd Pracy monitoruje wielkopolski rynek pracy, prowadząc odpo-
wiednie badania i analizy sytuacji oraz przygotowuje prognozy dotyczące rozwoju sytuacji na 
rynku pracy. Efektem tych działań są przygotowane opracowania. W okresie od 2006 roku 
zostały wykonane następujące opracowania: 

• Badania dotyczące sytuacji absolwentów w Wielkopolsce: 

o Trudności we wchodzeniu na rynek pracy absolwentów wyższych uczelni z 
2007 roku, 

o Ocena sytuacji absolwentów szkół rocznik (dla poszczególnych roczników 
szkolnych od 2005-2006 do 2009-2010); 

• Badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy: 

o Kobieta aktywna. Raport z badania, 

o Tendencje wśród bezrobotnych kobiet na rynku pracy w Wielkopolsce w la-
tach 2005-2007; 

• Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształ-
cone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kole-
gium w latach 2007-2010; 

• Opracowania Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce (raz 
w roku, w 2010 roku półrocznie); 

• Efektywność zatrudnieniowa osiągnięta przez województwo wielkopolskie w kolej-
nych latach (2007, 2008, 2009, 2010); 

• Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich prze-
widywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku 
pracy (raport ewaluacyjny z 2009 roku); 

• Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce (raport ewa-
luacyjny z 2008 roku); 

• Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś; 

• Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008; 

• Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju 
(raport z 2009 roku); 

• Oblicza bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce; 

• Realizacja szkoleń w powiatowych urzędach pracy Wielkopolski w 2008 roku; 

• Realizacja szkoleń w powiatowych urzędach pracy Wielkopolski w 2007 roku. Raport 
z badania; 

• Długotrwale bezrobotni na wielkopolskim rynku pracy; 

• Przyczyny rejestracji klientów w powiatowych urzędach pracy woj. wielkopolskiego; 

• Aktywne programy przeciwdziałania bezrobocia realizowane w woj. wielkopolskim; 
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• Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w wojewódz-
twie wielkopolskim; 

• Samozatrudnienie w wśród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankieto-
wego; 

• Pięćdziesiąt plus. Raport z badania ankietowego; 

• Raport z badania – 2007 – Międzynarodowa migracja zarobkowa wśród studentów 
studiów dziennych uczelni wyższych województwa wielkopolskiego; 

• Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w kolejnych latach (2006, 2007, 2008, 
2009, 2010). 

Od czerwca 2010 roku działa Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, jako pro-
jekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.2. 
„Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywiza-
cji zawodowej osób bezrobotnych w regionie". Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 
jest odpowiedzią na brak jednolitego systemu analizy zmian zachodzących na rynku pracy, a 
także systemu przewidywania zmian gospodarczych.  

Jego głównym celem jest zmniejszenie bezrobocia w województwie poprzez długo-
falowe, kompleksowe zbadanie oraz dostarczanie aktualnej i rzetelnej wiedzy o uwarunko-
waniach społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce, aktualnych trendach rozwojowych, pro-
gnozach zmian przewidywanych w gospodarce regionu – w tym na rynku pracy – ułatwiają-
cej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Cele szczegółowe to 
przede wszystkim: 

• monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na wielkopolskim ryn-
ku pracy oraz dostarczenie informacji instytucjom zajmującym się kreowaniem polityki za-
trudnienia i edukacji, 

• wypracowanie rozwiązań umożliwiających prowadzenie cyklicznych badań i analiz 
poprzez opracowanie optymalnych metod i technik badawczych, 

• udoskonalenie funkcjonujących rozwiązań w zakresie wymiany i rozpowszechniania 
informacji o rynku pracy i jego otoczeniu, 

• informowanie uczniów na temat możliwości wyboru ścieżki zawodowej na podstawie 
aktualnych danych i tendencji na regionalnym/lokalnym rynku pracy, 

• promowanie kształcenia w zawodach deficytowych jako sposób na stymulowanie 
równowagi na rynku pracy. 

Zadania projektu koncentrują się przede wszystkim na monitorowaniu i rozpo-
wszechnianiu informacji dotyczących obszaru rynku pracy, monitorowaniu kierunków kształ-
cenia w regionie, badaniu potrzeb pracodawców. Realizacja zadań nastąpi poprzez cykliczne 
gromadzenie i analizowanie danych, między innymi z zakresu: bezrobocia rejestrowanego, 
podaży pracy i kwalifikacjach siły roboczej, popytu na pracę poza urzędami pracy, kształce-
nia zawodowego w placówkach oświatowych, kształcenia zawodowego w placówkach szko-
leniowych, funkcjonowania podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy. Projekt ma 
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charakter badawczy. Głównym wynikiem bieżących prac Obserwatorium będą informacje 
pochodzące z prowadzonych badań, analiz i prognoz. 

Dotychczas w ramach prac Obserwatorium zrealizowano następujące badania: 

• Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w wojewódz-
twie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji; 

• Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim; 

• Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji w województwie wielkopolskim. 
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Realizacja celu strategicznego 4. „Wzrost spójności i bez-
pieczeństwa społecznego” 

 

Cel strategiczny 4 jest realizowany przez następujące cele operacyjne SRWW: 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia 
mieszkańców 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych 

Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa 

Cel operacyjny 4.5. Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych 

Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego 

Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców re-
gionu 

 

Cel strategiczny 4 realizują w szczególności następujące jednostki organizacyjne 
Samorządu Województwa (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego): 

• Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom wraz z jednostkami 
podległymi: 

o Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy 

o Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku 

o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 

o Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie 

o Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie 

o Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 

o Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Pozna-
niu 

o Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu k/Poznania 

o Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w 
Gnieźnie 

o Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu 

o Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

o Szpital Wojewódzki w Poznaniu 

o Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 

o Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu 
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o Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu 

o Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 

o Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza 

o Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce k/Koźminka 

o Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

o Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie 

o Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

o Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Ko-
ścianie 

o Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej 

o Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży 

o Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu 

o Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Ro-
goźnie 

• Jednostka bezpośrednio podległa Zarządowi Województwa: 

o Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

• Departament Organizacyjny i Kadr 

• Gabinet Marszałka 

• Departament Sportu i Turystyki 

• Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

• Departament Polityki Regionalnej 
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Dla realizacji Celu 4.1. SRWW „Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu 
zdrowia mieszkańców” Strategia przewidziała takie działania, jak: 

• Działania pronatalistyczne i prorodzinne 

• Rozwijanie sieci gabinetów lekarzy rodzinnych oraz środowiskowej opieki pielęgniar-
skiej 

• Rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego 

• Racjonalizację rozmieszczenia i wykorzystania zasobów stacjonarnej opieki zdrowot-
nej 

• Rozwój zróżnicowanych form opieki długoterminowej 

• Rozwój systemu wczesnej interwencji kardiologicznej i kardiochirurgicznej 

• Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów 
złośliwych 

• Usprawnienie opieki psychiatrycznej i psychogeriatrycznej 

• Wdrożenie systemu funkcjonalnych powiązań jednostek organizacyjnych ochrony 
zdrowia 

• Rozwój form opieki domowej 

• Ograniczanie skali chorób społecznych 

• Rozwój profilaktyki i promocji zdrowia 

 

Zadania związane z realizacją poprawy stanu zdrowia mieszkańców Wielkopolski 
realizuje w imieniu Samorządu Województwa Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom UMWW wraz podległymi jednostkami funkcjonującymi w zakresie 
ochrony zdrowia. Polityka zdrowotna prowadzona jest poprzez realizację misji systemu 
ochrony zdrowia, sformułowaną w Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia w Wiel-
kopolsce. Misją tą jest poprawa jakości i długości życia mieszkańców poprzez szeroko zakro-
jone działania prozdrowotne oraz rozwój systemu ochrony zdrowia. Samorząd realizuje cele 
strategii sektorowej poprzez przedsięwzięcia organizacyjne, inwestycyjne i restrukturyzacyj-
ne, które mają poprawić organizację systemu ochrony zdrowia oraz stale podnosić jakość i 
dostępność świadczeń medycznych w regionie. W kwietniu 2007 roku opracowano doku-
ment pn. „Materiał do dyskusji dotyczący kierunków rozwoju jednostek ochrony zdrowia pod-
ległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego”, w którym zalecono m.in. konieczność 
wzmacniania strategicznego charakteru szpitali wojewódzkich, wzmocnienia i restrukturyzacji 
opieki psychiatrycznej, pulmonologicznej, a także inne działania. Bezpośrednie działania w 
tym zakresie polegały/polegają przede wszystkim na: 

• dostosowaniu placówek opieki zdrowotnej do wymogów określonych w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej (rozporządzenie zmieniające z dnia 15 lutego 2008 roku, 
Dz.U.2008.30.187), 
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• restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

• inicjowaniu przekształceń podległych SPZOZ, 

• udzielaniu pomocy finansowej dla SPZOZ w celu poprawy ich sytuacji ekonomicznej, 
poprzez udzielanie dotacji, pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, 

• współudziale w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych, między innymi do-
tyczących opieki kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej i leczenia uzależnień. 

Wśród najważniejszych zrealizowanych w stosunku do jednostek nadzorowanych 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego działań restrukturyzacyjnych wymienić nale-
ży: 

• Likwidację Obwodów Lecznictwa Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, Lesznie i 
Poznaniu, 

• Połączenie Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku i Szpitala Re-
habilitacyjnego „Miłowody” SPZOZ w Kowanówku wraz z modernizacją szpitala, 

• Połączenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Grunwaldzkiego w Poznaniu, 

• Połączenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Or-
topedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu. Obecnie trwa ostatni etap – przenoszenie dzia-
łalności z WCOiChU do siedziby szpitala przy ul. Juraszów, 

• Połączenie Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu i Woje-
wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w 
Ludwikowie, 

• Restrukturyzację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, jako następcy 
prawnego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu, z modernizacją, adaptacją 
i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem sprzętu medycznego. 

W zakresie działań restrukturyzacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia Samorząd 
Województwa współpracuje również z samorządami powiatowymi. Przykładami takiej współ-
pracy są: 

• Współdziałanie z powiatem chodzieskim w zakresie opracowania koncepcji połącze-
nia Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława 
Biegańskiego w Chodzieży oraz Szpitala Powiatowego w Chodzieży im. Romana 
Drewsa. Połączenia dotychczas nie udało się zrealizować. 

• Współpraca z powiatem kaliskim i pilskim w zakresie planowanej budowy Zamiejsco-
wych Ośrodków Radioterapii w Kaliszu i Pile. 

• Wspólne z Urzędem Miasta Poznania rozpatrywanie koncepcji nowej lokalizacji jed-
nostki opieki pediatrycznej dla regionu Wielkopolski. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organem tworzącym dla 25 samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj.: 
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• 17 szpitali, zapewniających stacjonarną specjalistyczną opiekę medyczną (w tym 13 
to szpitale ogólne jednoprofilowe i wielospecjalistyczne, 3 szpitale psychiatryczne i 1 za-
kład leczenia uzależnień), 

• 2 zakłady opieki długoterminowej: opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy, 

• 2 zakłady lecznictwa ambulatoryjnego, 

• 3 stacje pogotowia ratunkowego, 

• Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 

Samorząd podejmował i nadal realizuje działania koncepcyjne i inwestycyjne, doty-
czące podległych jednostek ochrony zdrowia. Do najistotniejszych takich działań należą: 

• Prace koncepcyjne dotyczące budowy nowej siedziby szpitala opieki nad matką i 
dzieckiem w Poznaniu; 

• Realizacja koncepcji budowy Zamiejscowych Ośrodków Radioterapii w Kaliszu, Pile, 
Koninie i Lesznie jako filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu; 

• Zakończenie wieloletniej inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie. 
Celem inwestycji było podniesienie standardu usług medycznych oraz zapewnienie 
optymalnej dostępności do nowoczesnych metod leczenia dla mieszkańców południowo 
wschodniej części Wielkopolski. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie to dziś jeden z 
najnowocześniejszych szpitali w Wielkopolsce, gwarantujący wysoką jakość i dostępność 
usług medycznych; 

• Rozbudowa bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, jedna z naj-
większych tego typu inwestycji w regionie; 

• Modernizacja Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w 
Chodzieży. Uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w szpitalu podnosi jakość 
obsługi i leczenia pacjentów oraz pozwala na szybsze zdiagnozowanie zmian chorobo-
wych i podjęcie odpowiedniego leczenia; 

• Modernizacja Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. 
Modernizacja placówki obejmuje m.in.: oddziały pulmonologiczne, torakochirurgii, izbę 
przyjęć, laboratorium oraz dostosowanie bloku operacyjnego wraz z oddziałem aneste-
zjologii i intensywnej terapii do obowiązujących przepisów; 

• Uruchomienie w Wielkopolsce systemu teletransmisji danych kardiologicznych. Sys-
tem Telemedycyny kardiologicznej, stanowiący regionalną sieć pomocy kardiologicznej 
przyczynia się do zwiększenia wykrywalności Ostrego Zespołu Wieńcowego u pacjentów, 
skrócenia czasu dotarcia pacjentów z OZW na zabieg; 

• Szereg inwestycji w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Po okresie rozbudowy, finan-
sowanej w latach 2001-2004 m.in. w ramach kontraktów wojewódzkich, w ostatnich la-
tach Centrum rozwija się dynamicznie. W 2009 roku uruchomiono Zakład Radioterapii II 
oraz Zakład Medycyny Nuklearnej, wyposażony m.in. w pozytronowy tomograf emisyjny 
PET) – całkowita wartość tego projektu wyniosła 60 mln zł, z czego 27 mln zł pochodziło 
ze środków EFRR w ramach ZPORR, a 20 mln zł z budżetu Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dofinansowanie z EFRR (w ramach WRPO) w 
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kwocie 15 mln zł, przy koszcie całkowitym 20,16 mln zł, uzyskał też projekt „Poprawa wy-
krywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce”. Trwają 
także prace przygotowawcze do utworzenia zamiejscowych ośrodków radioterapii w Kali-
szu, Koninie, Lesznie i Pile. 

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost środków budżetu województwa prze-
znaczanych na te cele. Ponadto wykorzystywane są „alternatywne” źródła pozyskiwania 
środków, takie jak programy unijne (ZPORR i WRPO) oraz budżet państwa. Łączna wartość 
tych wszystkich środków w latach 2006-2010 wyniosła około 400 mln zł. 

W zakresie usprawniania opieki psychiatrycznej i psychogeriatrycznej Samorząd 
Województwa realizuje wzmacnianie dwóch podstawowych jednostek opieki psychiatrycznej 
w województwie, jakimi są Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieź-
nie oraz Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie. W tych jednostkach prowa-
dzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne. 

Samorząd Województwa prowadzi także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu 
oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie, gdzie przebywają osoby wymagające 
opieki długoterminowej. Zakład w Poznaniu wymaga jednak przeniesienia do nowego obiek-
tu. 

Samorząd prowadzi także działania z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób o 
znaczeniu społecznym. W tym zakresie opracowany został np. „Program Zwalczania AIDS i 
Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 dla Województwa Wielkopolskiego”, przy-
jęty przez Sejmik Województwa. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regio-
nu, finansuje realizację zdrowotnych programów profilaktycznych ze środków budżetu woje-
wództwa. Działania na rzecz zapobiegania głównym schorzeniom zdrowotnym dotykającym 
mieszkańców Wielkopolski (nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia oraz układu odde-
chowego) zajmują istotne miejsce w polityce zdrowotnej województwa. Założeniem większo-
ści podejmowanych programów profilaktycznych jest wykonanie badań w miejscu zamiesz-
kania pacjentów, co umożliwia wyrównanie szans w dostępie do specjalistycznych badań 
diagnostycznych, szczególnie w przypadku mieszkańców wsi i małych miast. Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, we współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych, za-
chęca mieszkańców do uczestnictwa w prowadzonych programach, w tym, szczególnie w 
programie edukacji prozdrowotnej, który stanowi nieodłączny element skutecznej profilaktyki 
prozdrowotnej. Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw 
prozdrowotnych wśród mieszkańców Wielkopolski. 

Wśród zadań realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziała-
nia Uzależnieniom znajdują się również zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień. 
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Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych według SRWW winien 
być realizowany poprzez: 

• Przygotowywanie odpowiednich terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

• Pomoc publiczną dla budujących mieszkania 

• Rewitalizację dzielnic mieszkaniowych wraz z poprawą ogólnodostępnej infrastruktury 
usług i wypoczynku 

 

Samorząd Województwa ma stosunkowo niewielkie możliwości prowadzenia dzia-
łań, realizujących ten cel. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak kompetencji jednostek 
organizacyjnych Samorządu w tym zakresie. Pewien realny wpływ na realizację projektów 
dotyczących rewitalizacji dzielnic mieszkaniowych występuje jedynie w związku z zaprojek-
towaniem i wdrażaniem Priorytetu IV Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go „Rewitalizacja obszarów problemowych”, a konkretnie z uruchomieniem inicjatywy 
JESSICA, w ramach której udzielane są pożyczki na preferencyjnych warunkach z przezna-
czeniem na rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych. 

 

 

Cel 4.3. Rozwój usług socjalnych winien być realizowany według zapisów SRWW 
głównie poprzez: 

• Rozwój gminnych i powiatowych specjalistycznych placówek pomocy społecznej 
świadczących różnorodne usługi socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnych 

• Ilościowy rozwój placówek pomocy społecznej 

• Jakościowy rozwój usług w placówkach już istniejących 

• Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych 

 

Zadania samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej i usług socjalnych 
realizuje jednostka podlegająca bezpośrednio Zarządowi Województwa Wielkopolskiego - 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Są to następujące zadania: 

• opracowywanie i realizowanie wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej, 

• opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy 
społecznej, 

• identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz 
wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, 

• organizowanie kształcenia oraz szkolenie zawodowych i społecznych kadr socjal-
nych, 

• sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej we współpra-
cy z samorządami powiatowymi i gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi, 



 380

• realizacja zadań samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON, 

• opracowywanie i realizowanie wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania 
szans osób niepełnosprawnych, 

• koordynowanie systemu świadczeń rodzinnych w przypadku przemieszczania się 
osób w granicach Unii Europejskiej. 

W październiku 2010 roku uchwałą Sejmiku Województwa przyjęta została Strate-
gia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Strategia obejmuje 
również zagadnienia rozwoju usług socjalnych i pomocy społecznej, które to zagadnienia 
wcześniej uwzględniała Wojewódzka Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej, przyjęta jesz-
cze w 2001 roku. Strategia Polityki Społecznej określiła 5 priorytetów polityki społecznej dla 
Wielkopolski: 

• Priorytet I Wielkopolska równych szans i możliwości 

• Priorytet II Zdrowi Wielkopolanie 

• Priorytet III Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeństwo publiczne i socjalne) 

• Priorytet IV Wielkopolska obywatelska 

• Priorytet V Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultan-
tem lokalnych podmiotów polityki społecznej 

Priorytety są rozpisane na cele i zadania adresowane do 4 grup społecznych: dzieci 
i młodzieży, seniorów, osób z ograniczeniem sprawności, grupy wysokiego ryzyka socjalne-
go. 

Samorząd wspiera (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych) - w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – następujące zadania: 

• udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej,  

• dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w 
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

• dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 

• dofinansowanie zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych 
przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego. 

 
Tab. 100.  Zadania dofinansowywane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego w latach 2006-2010 

Zmienna 2006 2007 2008 2009 2010 
Wielkość dofinansowania w tys. zł 8 219,5 11 559,8 12 384,6 8 517,1 7 975,6 

 

Wspierając realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Samorząd Województwa 
dofinansowuje także zadania publiczne realizowane przez organizacje samorządowe w za-
kresie pomocy społecznej w formie wspierania realizacji zadania (dofinansowania kosztów 
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zadania). Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji. Odbywa się to poprzez kon-
kursy ofert, prowadzone przez ROPS. 

 
Tab. 101.  Zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej 

Zadania zlecane w formie wspierania 2006 2007 2008 2009 2010 
Liczba zadań 22 10 13 13 12 

Wielkość dofinansowania w tys. zł 594,0 600,0 1 000,0 1 000,0 900,0 

 

Mając na względzie rozwój partnerstwa i interdyscyplinarnej współpracy w obszarze 
polityki społecznej, uwzględniając potrzeby szkoleniowe kadr pomocy i integracji społecznej, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje od 2007 roku projekt systemowy pn. „Pod-
noszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej w Wielkopolsce”. Projekt jest współfi-
nansowany z EFS w ramach POKL. Hasło projektu „ Wiedza zmienia przyszłość” zakłada, że 
realizacja projektu systemowego ROPS będzie miała istotny wpływ na zmniejszenie obsza-
rów wykluczenia społecznego. Zdobyta w ramach szkoleń wiedza i nowe umiejętności zawo-
dowe kadry socjalnej wpłyną m.in. na podejmowanie oddolnych inicjatyw służących aktywi-
zacji osób długotrwale bezrobotnych, wsparcie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia 
oraz wsparcie społeczności lokalnych. W ramach projektu realizowane są m.in. zadania, ta-
kie jak: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie, badania i analizy z zakresu polityki społecznej, rozwój dialogu, współpracy i 
nawiązywania partnerstw instytucji integracji społecznej oraz rynku pracy, promocja i upo-
wszechnianie ekonomii społecznej, szkolenia. 

Departament Edukacji i Nauki UMWW prowadzi Kolegium Pracowników Służb Spo-
łecznych w Poznaniu, kształcące bezpłatnie w zawodzie pracownik socjalny. Absolwenci ko-
legium uzyskują dyplom Kolegium z tytułem pracownika socjalnego oraz dyplom licencjata 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydziału Stosowa-
nych Nauk Społecznych na kierunku praca socjalna. Kolegium Pracowników Służb Społecz-
nych uczy słuchaczy rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w 
których potrzebna jest profesjonalna pomoc gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu 
osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzi-
nie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opie-
kuńczo - wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), al-
koholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa. Kolegium przygotowuje do pracy w regionalnych 
ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy 
społecznej, a także do pracy z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo - wycho-
wawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych inte-
lektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i 
przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoho-
lików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organiza-
cjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymie-
nionym problemom. 
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W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach pro-
jektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach 
Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe insty-
tucji pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki utworzone zo-
stało Obserwatorium Integracji Społecznej. 

Stworzenie Obserwatorium jest odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych 
problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem. 
Jednostka ta ma służyć instytucjom i odbiorcom poziomu regionalnego, krajowego oraz 
przede wszystkim instytucjom z poziomu powiatowego i gminnego, czyli ośrodkom pomocy 
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie i innym jednostkom organizacyjnym gmi-
ny i powiatu. 

Zadania, realizowane przez Obserwatorium, to przede wszystkim: 

• monitorowanie zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie, 

• gromadzenie danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach  lo-
kalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, 

• monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji, 

• analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez in-
stytucje aktywnej integracji, 

• udostępnianie istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej inte-
gracji,  

• upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy spo-
łecznej, 

• upowszechnianie informacji nt. realizowanych w regionie projektów. 

 

 

Cel operacyjny SRWW 4.4. Wzrost bezpieczeństwa według zapisów Strategii 
powinien być realizowany przede wszystkim przez: 

• Budowę systemów zarządzania bezpieczeństwem 

• Poprawę standardu i integrację systemów ochrony 

• Upowszechnianie standardów i rozwój systemów ochrony i bezpieczeństwa 

 

Większość zadań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie województwa z mocy 
ustawowej realizuje Wojewoda. Samorząd Województwa wykonuje pewne zadania o charak-
terze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej, w 
tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódz-
kich magazynów przeciwpowodziowych oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

W zakresie ochrony przeciwpowodziowej realizowane są projekty w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.5. „Wzmocnienie ochrony 
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przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie wojewódz-
twa”. W ramach tego działania realizacja dotyczy projektów: 

• Regulacja rzeki Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn; 
koszt całkowity 23,4 mln zł, w tym dofinansowanie EFRR 15,1 mln zł 

• Budowa zbiornika wodnego Jutrosin; koszt całkowity 27,5 mln zł, w tym dofinansowa-
nie EFRR 18,1 mln zł 

• Modernizacja Kanału Ślesińskiego poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, 
Pątnowie i Morzysławiu; dofinansowanie EFRR 17,8 mln zł. Projekt został zakwalifikowa-
ny do projektów kluczowych dla województwa wielkopolskiego.  

W ramach Działania 3.6 WRPO „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i eko-
logicznego” realizowane są projekty mające na celu m.in. ochronę środowiska Wielkopolski. 
Projekty polegają na zakupach wyposażenia i sprzętu dla potrzeb ratownictwa chemiczno-
ekologicznego, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, pojazdów ratownictwa technicznego, bu-
dowie systemu monitorowania zagrożeń środowiskowych i transportowych na wielkopolskim 
odcinku autostrady A2 w oparciu o łączność radiową policji, budowie bazy danych dotyczą-
cych niskiej emisji na terenie miasta Leszna. Realizowany jest także projekt pn. Rozbudowa 
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa 
wielkopolskiego, w ramach którego działać będzie sieć stanowisk poszerzonej funkcjonalno-
ści do analizowania i prognozowania zagrożeń i kierowania siłami ratowniczymi.  

W ramach WRPO (Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) re-
alizowane są także projekty dotyczące bezpieczeństwa publicznego. Wśród nich jest projekt 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wiel-
kopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicz-
nych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”, polegający na 
rozbudowaniu infrastruktury systemów teleinformatycznych jako elementów Systemu Wspo-
magania Dowodzenia jednostek wielkopolskiej policji. 

W Działaniach 2.1 i 2.2 WRPO realizowane są projekty drogowe, które obejmują 
także rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wśród innych działań Samorządu Województwa realizujących Cel 4.4. SRWW, to 
m.in.: 

• W związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego mieszkańcom Wielkopolski, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epide-
miologiczna w Poznaniu zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przynajm-
niej raz w roku przedstawia Samorządowi  Województwa informację o stanie bezpie-
czeństwa sanitarnego województwa. Sejmikowi Województwa służy prawo występowania 
w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ PIS w celu za-
pewnienia należnego stanu bezpieczeństwa sanitarnego; 

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym działa przy Marszałku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jako 
zespół koordynujący tą problematykę w Wielkopolsce. Przewodniczącym Rady jest Mar-
szałek Województwa; 
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• W zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem Sejmik Województwa przyj-
muje plany ochrony wydzielonych stref. 

Samorząd województwa, na zasadzie powszechnego obowiązku wspierania działa-
nia organów odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo publiczne, podejmuje także 
inicjatywy w tym zakresie, wykorzystując istniejące instrumenty finansowo prawne: 

• dotowania działania służb straży i inspekcji na podstawie ustaw statuujących te służ-
by, 

• udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (gminom i po-
wiatom), do zadań których należą sprawy z zakresu bezpieczeństwa. 

Samorząd Województwa wspiera także działalność organizacji pozarządowych w 
zakresie bezpieczeństwa publicznego, organizując konkursy ofert na realizację w formie po-
wierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, m.in. w dziedzi-
nie ratownictwa wodnego, przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie, przeciwdziała-
nia uzależnieniom i in. 

 

 

Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych (Cel 4.5. SRWW) 
według Strategii może być realizowany m.in. poprzez: 

• Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniom 

• Pomoc zagrożonym oraz wykluczonym 

• Budowę potencjału instytucjonalnego na rzecz zapobiegania i łagodzenia skutków 
wykluczeń 

 

Samorząd Województwa prowadzi różnorodne działania mające na celu ogranicze-
nie patologii oraz wykluczeń społecznych na obszarze województwa wielkopolskiego. Wśród 
działań programowych w tym zakresie, podjętych od 2006 roku z inicjatywy Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, należy wymienić m.in.: 

• Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wyklu-
czeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania w wojewódz-
twie wielkopolskim na lata 2007-2013; 

• Opracowanie Diagnozy polityki społecznej w województwie wielkopolskim z 2009 ro-
ku; 

• Opracowanie diagnozy „Profile socjodemograficzne województwa wielkopolskiego” z 
2010 roku; 

• Opracowanie Strategii polityki społecznej województwa wielkopolskiego do roku 
2020, przyjętej w 2010 roku; 

• Realizację badania „Instytucje wobec potrzeb osób starszych” z 2010 roku. 

Realizowane są także (przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) programy wo-
jewódzkie, mające na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.: 



 385

• „ROWY JESIEŃ 2006” - program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobot-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, realizowany w 30 powiatach 
województwa wielkopolskiego, poprzez zorganizowanie robót publicznych, w ramach któ-
rych zaktywizowano osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie (reali-
zacja prac zleconych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Po-
znaniu); 

• „e-Sołtys”  - program realizowany był w 30 powiatach województwa wielkopolskiego w 
2006 roku. Adresatami programu były osoby bezrobotne do 35 roku życia. Realizacja 
programu odbyła się poprzez organizację szkoleń i udzielanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorczych młodych bezrobotnych z terenu Wielko-
polski, zainteresowanych zakładaniem firmy; 

• „Nie jesteś sam” - pilotażowy program wojewódzki aktywizacji zawodowej osób długo-
trwale bezrobotnych realizowany w 2006 roku w powiecie kościańskim i złotowskim po-
przez organizację prac interwencyjnych, robót publicznych oraz przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy; 

•  „Rowy 2007” program realizowany był w 2007 roku w 28 powiatach województwa 
wielkopolskiego poprzez zorganizowanie robót publicznych, w ramach których aktywizo-
wano osoby długotrwale bezrobotne; 

•  „Nie jesteś sam”, realizowany w 2007 roku w 20 powiatach województwa; 

• „Nie jesteś sam” – realizowany w 2008 roku, w tym 3 podprojekty: „Rowy” i „Lepsza 
droga”, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych oraz „Aktywna 
kobieta” dla aktywizacji bezrobotnych kobiet w wieku 40-49 lat. 

Wojewódzki Urząd Pracy uczestniczy także w programach rządowych, mających na 
celu aktywizację różnych grup osób, zagrożonych marginalizacją na rynku pracy. Wśród ta-
kich programów wymienić można m.in. rządowe programy aktywizacji zawodowej osób w 
wieku 45/50+, osób do 30 roku życia, bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników oraz z terenów, na których miały miejsce klęski żywiołowe, dla osób 
korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz na rzecz bez-
robotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, praca dla młodych – dobry start i 
inne. 

Do zadań samorządu województwa, mających na celu ograniczenie wykluczeń 
osób niepełnosprawnych, oprócz opracowania i realizacji wojewódzkich programów wyrów-
nywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu 
oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, należy także 
dofinansowywanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w 
związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie kosztów tworzenia i działa-
nia Zakładów Aktywności Zawodowej, współpraca z organami administracji rządowej, powia-
tami i gminami oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami w realizacji zadań w zakre-
sie działań na rzecz niepełnosprawnych. 

W ramach działań mających na celu ograniczenie wykluczeń osób niepełnospraw-
nych, szczególnie na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy podejmował i nadal realizuje 
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działania promocyjno-informacyjne, których celem jest podniesienie aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Działania te nastawione są także na 
zmianę społecznego wizerunku tej grupy osób. Organizowane są również szkolenia, których 
celem jest podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje wielkopolskiego rynku 
pracy dla osób niepełnosprawnych (powiatowe urzędy pracy, gminne centra informacji i aka-
demickie biura karier). 

Samorząd Województwa wspiera także inicjatywy zmierzające do rozwoju ekonomii 
społecznej, jako narzędzia umożliwiającego tworzenie mechanizmów bezpośredniego od-
działywania na ograniczenie wykluczeń społecznych. Ten zakres działalności Samorządu 
opisano bliżej przy okazji omawiania realizacji Celu 4.6. SRWW „Budowa kapitału społecz-
nego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”. 

Realizując w praktyce Cel 4.5. SRWW „Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń 
społecznych”, Departament Edukacji i Nauki UMWW nadzoruje działalność Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej. Jest to placówka resocjalizacyjno-
wychowawcza, prowadzona dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagają-
cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod i form pracy, wychowania i resocjaliza-
cji. Na podstawie porozumienia z dnia 5 lipca 2005 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Jaro-
cińskiego a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Samorząd Województwa jest orga-
nem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy przeznaczo-
nego dla 48 wychowanek. Rozpoczęta ze środków UE w ramach WRPO inwestycja, której 
przedmiotem jest przebudowa budynku administracyjnego na budynek mieszkaniowy – in-
ternat dla wychowanek, umożliwi przyjęcie w 2011 roku dodatkowo trzech nowych grup, tak, 
że docelowo Ośrodek będzie przeznaczony na przyjęcie 84 osób. 

W związku z ustawowym obowiązkiem Samorządu Województwa w zakresie ogra-
niczania skali patologii został przygotowany i jest realizowany (przez Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW) Wojewódzki Program Przeciwdziałania 
Narkomanii dla województwa wielkopolskiego na lata 2010-2014. Celem programu jest prze-
ciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie 
Wielkopolski poprzez profilaktykę, leczenie, rehabilitację, reintegrację i ograniczanie szkód 
zdrowotnych osób uzależnionych oraz epidemiologię i monitoring. Główne realizowane w 
ramach programu zadania, to m.in.:  

• prowadzenie działalności informacyjnej (media, publikacje), 

• organizowanie szkoleń dla samorządów lokalnych nt. tworzenia i realizacji strategii 
działań profilaktycznych oraz promowanie idei wdrażania tych strategii, 

• ogłaszanie otwartych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowych, 

• wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób tworzących grupy liderów młodzieżo-
wych, głównie w powiatach, gdzie powstają jako element strategii powiatowych, 

• podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne, 

• wsparcie finansowe i merytoryczne kampanii i programów profilaktycznych, 
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• wzmocnienie merytoryczne oraz rozwój usług terapeutycznych oferowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami opiekuńczo-
wychowawczymi dla dzieci i młodzieży oraz rodzinnymi domami dziecka, 

• wsparcie merytoryczne i finansowe dla programów realizowanych na oddziałach de-
toksykacji i psychiatrii dziecięcej, gdzie przebywają dorośli i młodzież uzależnieni od nar-
kotyków oraz dla istniejących w województwie ośrodków leczenia narkomanii, 

• finansowanie specyficznych programów alternatywnych sposobów leczenia w ośrod-
kach nie zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

• nadzór nad organizacją szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i 
ograniczanie szkód zdrowotnych, 

• organizowanie szkoleń dla kadry ośrodków leczenia uzależnień. 

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotował i re-
alizuje również Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012. 

Program jest realizowany w trzech obszarach działania, obejmujących leczenie, re-
habilitację, reintegrację i ograniczanie szkód zdrowotnych osób uzależnionych; profilaktykę 
problemową oraz edukację dorosłych; epidemiologię i monitoring oraz ewaluację. Główne 
realizowane w ramach programu zadania, to m.in.: 

• zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji 
poprzez rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych od 
alkoholu i współuzależnionych, 

• działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, 
rehabilitacje i reintegracje osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, a 
także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i 
ich wyposażaniu, 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu osa-
dzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz osób, które opuściły te placów-
ki, 

• wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz za-
pobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności 
przez dzieci i młodzież, 

• wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem al-
koholowym we współpracy ze strukturami policji, pomocy społecznej, placówkami lecz-
nictwa odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz gminnymi komisjami 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 

• zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofia-
rom przemocy oraz ich rodzinom, 

• wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy domowej, 
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• wspieranie programów realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe 
zajmujące sie rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy domowej. 

W maju 2011 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem Wielkopol-
skiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym zostaną sprecyzowane 
zadania Samorządu Województwa w tym zakresie. 

Przykładem działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wypraco-
wanie Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny, jako narzędzia pracy z rodzinami prze-
żywającymi trudności, pomocnego w osiąganiu przez te rodziny stabilności życiowej. 

Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu zagrożonych tym zjawiskiem mieszkań-
ców Wielkopolski służy podjęta przez Samorząd Województwa inicjatywa realizacji Wielko-
polskiej Sieci Szerokopasmowej – projektu umożliwiającego stworzenie warunków do po-
wszechnego dostępu do Internetu na obszarze całego województwa, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na obszary wiejskie, na których dostęp do Internetu stanowi znaczący pro-
blem. 

W realizacji zadań związanych z ograniczeniem skali patologii oraz wykluczeń spo-
łecznych Samorząd Województwa wykorzystuje m.in. możliwość skorzystania z dofinanso-
wania do projektów w tym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - prio-
rytetów wdrażanych w imieniu Samorządu przez Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu. W 
szczególności dotyczy to następujących działań POKL: 

Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności za-
wodowej w regionie 

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pra-
cy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobot-
nych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wo-
jewódzkich urzędów pracy 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemo-
we 

Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

Działanie 6.3 inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawo-
dowej na obszarach wiejskich 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe 

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 
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społecznej – projekty systemowe 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo-
łecznej 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 

 
 

Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego, zgodnie z zapisami SRWW może być realizowany poprzez: 

• Wsparcie inicjatyw na rzecz umacniania życia rodzinnego 

• Wzmocnienie świadomości regionalnej i narodowej 

• Tworzenie i wsparcie form samoorganizacji społecznej 

• Wsparcie edukacji obywatelskiej 

• Promocja aktywności lokalnej 

• Rozwój infrastruktury instytucji trzeciego sektora 

• Wzmacnianie partnerstwa administracji z mieszkańcami 

• Promocja komunikacji społecznej 

 

Samorząd Województwa wspiera budowę kapitału społecznego na rzecz społe-
czeństwa obywatelskiego w zróżnicowany sposób. Jednym z najważniejszych działań w tym 
zakresie jest współpraca jednostek Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządo-
wymi, działającymi na terenie Wielkopolski. Corocznie przygotowywane są „Programy 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego”. Uchwalenie ko-
lejnych programów oraz przyjęcie informacji o ich realizacji leży w gestii Sejmiku Wojewódz-
twa. Programy określają formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z 
takimi organizacjami jest realizowana m.in. poprzez: 

• uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu proble-
mów społecznych w Województwie Wielkopolskim, 

• prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na odrębnej 
stronie internetowej www.wielkopolskiewici.pl, 

• prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych działających 
na terenie Województwa Wielkopolskiego, 

• prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, zlokalizowane-
go w siedzibie UMWW, 

• prowadzenie stałego doradztwa prawnego, finansowego i statutowego z zakresu 
funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz szkolenie ich przedstawicieli, 



 390

• doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 
finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, 

• zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji na te zadania, zarówno poprzez kon-
kursy ofert jak i formy pozakonkursowe (tzw. "małe granty”), 

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

• współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i okoliczno-
ściowych, koncertów i innych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 

• patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz uczestnictwo w komitetach 
honorowych i organizacyjnych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

• wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego wo-
jewództwa lub jego części, 

• promowanie inicjatyw wspólnotowych w ramach prac zespołu Konsultacyjno-
Opiniującego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

• zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie oraz w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego oraz umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, 

• współpracę z wolontariatem. 

 

Samorząd Województwa dofinansowuje zadania publiczne realizowane przez orga-
nizacje samorządowe w dwóch formach: wspierania realizacji zadania (dofinansowania kosz-
tów zadania) oraz powierzania realizacji zadania (sfinansowania całkowitych kosztów). Dofi-
nansowanie przyznawane jest w formie dotacji. Odbywa się to poprzez konkursy ofert, pro-
wadzone przez poszczególne departamenty merytoryczne UMWW. Wielkości dofinansowa-
nia w okresie dotychczasowej realizacji SRWW przedstawiono poniżej: 

 
Tab. 102.  Dofinansowanie przez Samorząd Województwa zadań publicznych realizowanych przez in-

stytucje pozarządowe – w zł 

Rok Wspieranie Powierzenie Razem 
2005 2 434 055 5 396 000 7 830 055 

2006 4 711 007 5 396 000 10 107 007 

2007 5 605 996 5 538 000 11 143 996 

2008 7 808 209 5 473 000 13 281 209 

2009 8 548 051 5 661 400 14 209 451 

 

Do priorytetowych zadań realizowanych przez Samorządu Województwa Wielko-
polskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi należy wspieranie działań 
w zakresie: 

• kultury, 

• krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• ratownictwa i ochrony ludności, 

• upowszechniania sportu, 
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• działalności na rzecz wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski, 

• profilaktyki i promocji zdrowia, 

• edukacji, 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

• promocji i rozwoju ekonomii społecznej, 

• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

• działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wspierania zadań publicznych w po-
szczególnych sektorach przedstawiono przy omawianiu realizacji konkretnych celów SRWW.  

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarzą-
dowymi poświęcony jest portal internetowy www.wielkopolskiewici.pl, uruchomiony w połowie 
2008 roku w celu usprawnienia przepływu informacji, popularyzacji współpracy międzysekto-
rowej oraz promocji Województwa Wielkopolskiego. Elementem Portalu jest baza organizacji 
pozarządowych działających na terenie województwa. Portal „Wielkopolskie Wici” jest pro-
wadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu na podstawie umowy za-
wartej z Urzędem Marszałkowskim. Odpowiedzialność merytoryczną oraz bezpośrednią pie-
czę nad prawidłowym funkcjonowaniem Portalu sprawuje Departament Organizacyjny i Kadr 
UMWW. 

W celu ujednolicania procedur współpracy samorządu i sektora pozarządowego 
Marszałek Województwa powołał Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W Urzędzie Marszałkowskim działa Punkt Konsultacyjny UMWW dla Organizacji 
Pozarządowych, gdzie takie organizacje działające na terenie Wielkopolski mogą bezpłatnie 
uzyskać informacje i porady w zakresie: 

• utworzenia organizacji pozarządowej oraz prawnych i finansowych aspektów ich 
funkcjonowania, 

• prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 

• konsultacji i doradztwa w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachun-
kowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji, 

• konsultacji i doradztwa w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 
projektów ze środków publicznych. 

 

Samorząd Województwa wspiera także inicjatywy zmierzające do rozwoju ekonomii 
społecznej. Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego podjęto działania progra-
mowe i organizacyjne zmierzające do stworzenia w Wielkopolsce warunków dla rozwoju 
ekonomii solidarności oraz promocji doświadczeń przedsiębiorczości społecznej i krzewienia 
wzorców kultury solidarności. W tym zakresie zostało podpisane tzw. Porozumienie Wielko-
polskie, które dotyczy powołania Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności. Centrum 
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zostanie powołane jako instytucja, w partnerstwie przedstawicieli sektora publicznego i spo-
łecznego. Sygnatariuszami Porozumienia są: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
Prezydent Miasta Poznania, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pro Publico Bono oraz Fun-
dacji Barka. Centrum będzie prowadziło działania edukacyjno-formacyjne, badania nad roz-
wojem przedsiębiorczości społecznej w Wielkopolsce oraz fundusz pożyczkowo - poręcze-
niowy dla przedsiębiorstw społecznych. 

W związku z tą inicjatywą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ko-
ordynuje projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz za-
pewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej", realizowany w ramach 
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.4 „Projekty innowacyjne” ze środ-
ków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt składa się z czterech części:   

• Stworzenie modelu preinkubatora/inkubatora przedsiębiorczości społecznej; 

• Stworzenie modelu partnerstw prywatno - społecznych; 

• Stworzenie/dostosowanie modelu informatycznego systemu koordynacji działań reali-
zowanych w obszarze ekonomii społecznej; 

• Stworzenie modelu programu edukacyjnego przeznaczonego dla animatorów/tutorów 
ekonomii społecznej. 

Poważnym wydarzeniem umacniającym rolę Wielkopolski w kształtowaniu gospo-
darki społecznej były Wielkopolskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej, których współorga-
nizatorem był także Urząd Marszałkowski. Uczestniczyli w nich bezpośrednio zaangażowani 
w gospodarkę społeczną przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, wójtowie, burmi-
strzowie i prezydenci, przedstawiciele władz krajowych, media, przedsiębiorcy i firmy komer-
cyjne. Przedsięwzięcie miało charakter nowatorski: z jednej strony stoiska na których pod-
mioty gospodarki  społecznej prezentowały swoje wytwory, z drugiej targi wymiany doświad-
czeń i idei w ramach warsztatów tematycznych i spotkań medialnych oraz różnorodne wyda-
rzenia towarzyszące. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „Barka" oraz partnerzy 
realizujący wspólnie rządowy projekt systemowy pt. „Zintegrowany system wsparcia ekono-
mii społecznej". 

Przykładem patronatów, jakie sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego w 
wydarzeniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych, może być patronat 
nad projektem „Wielkopolski Inkubator NGO”, realizowanym w ramach Działania 7.2. Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Wiel-
kopolski Inkubator NGO ma umożliwić organizacjom zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakre-
sie prowadzenia instytucji pozarządowych, a także wspomóc integrację i promocję sektora 
ekonomii społecznej na obszarze Wielkopolski. 

 

Mieszkańcy Wielkopolski, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli, mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych konsultacjach społecznych 
projektów różnego rodzaju dokumentów, także podejmowanych z inicjatywy Samorządu. Do 
tak konsultowanych dokumentów istotnych dla rozwoju regionu należały m.in.: Strategia roz-
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woju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Strategia Po-
lityki Społecznej, Regionalna Strategia Innowacji wiele innych.   

Wzmocnienie świadomości regionalnej i narodowej wśród mieszkańców wojewódz-
twa, to jedno z istotnych zadań Samorządu Województwa. Podejmowane są liczne działania, 
zmierzające do realizacji tego celu. Samorząd organizuje bądź jest współorganizatorem licz-
nych wydarzeń patriotycznych i związanych z utrzymaniem wielkopolskich tradycji regional-
nych. Marszałek Województwa i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczą w 
uroczystościach rocznicowych, imprezach promujących tradycje i kulturę poszczególnych 
obszarów Wielkopolski. Najnowszą inicjatywą Samorządu Województwa jest stworzenie fil-
mu o Powstaniu Wielkopolskim. 

 

 

SRWW przewidziała, że Cel 4.7. Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu 
mieszkańców regionu będzie realizowany poprzez: 

• Inwestycje poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji 

• Inwestycje w przedsiębiorstwa świadczące usługi w tym zakresie 

• Programy aktywizujące mieszkańców dla sportu i rekreacji 

 

Cel ten w imieniu Samorządu Województwa realizuje Departament Sportu i Tury-
styki UMWW. 

Inwestycje poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji realizowane są na 
podstawie wieloletnich programów rozwoju bazy obiektów sportowych. Takie programy są 
przyjmowane przez Sejmik Województwa i realizowane od 2000 roku. W okresie realizacji 
obecnej strategii  dotyczyły one okresów: 2003-2007, 2008-2010, 2009-2010 i 2010-2011. 
Środki na realizację zadań objętych tymi programami pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Limit środków, pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, jest corocz-
nie określany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu jest równorzędny roz-
wój bazy sportowej na terenie całego województwa i umożliwienie wykorzystania infrastruk-
tury sportowej przez ogół społeczeństwa. Obejmuje budowę całkowicie nowych obiektów 
oraz modernizację i remonty już istniejących. 

Realizacja tych wieloletnich programów spowodowała, że w latach 2000-2010 na 
terenie Wielkopolski zrealizowanych zostało 190 zadań inwestycyjnych, w tym wybudowano 
76 hal widowiskowo – sportowych, 58 hal sportowych, 18 sal gimnastycznych, 14 krytych 
pływalni, 1 pawilon recepcyjno – socjalny, 1 boisko wielofunkcyjne, 1 bieżnię lekkoatletyczną, 
1 stadion lekkoatletyczny, a także zmodernizowano i wyremontowano liczne obiekty sporto-
we: boiska, hale sportowe, pływalnie, kręgielnie. 

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów zamknęły się kwotą: 
839 724,3 tys. zł., z czego dofinansowanie stanowiło 178 703,7 tys. zł (21,3%). 
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego corocznie ogłasza nabory wniosków na 
dofinansowanie własnych zadań w zakresie poprawy stanu istniejącej bazy obiektów i urzą-
dzeń sportowych. Pula, którą na ten cel dysponuje Samorząd Województwa wynosi 2,5 mln 
zł, z czego na zadania remontowe 1,5 mln zł, a na zadania inwestycyjne: 1,0 mln zł. 

Preferowane są wnioski, dotyczące obiektów zlokalizowanych na terenie małych 
miast oraz na obszarach wiejskich. Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania dotyczące 
zarówno remontów istniejących obiektów sportowych, jak i nowych inwestycji sportowych, 
wraz ze stałym wyposażeniem w sprzęt sportowy. 

W latach 2008-2011 na terenie Województwa Wielkopolskiego stworzono warunki 
pod budowę 265 obiektów w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (41 obiektów w 
2008 roku, 100 w 2009 roku, 70 w 2010 roku oraz 54 w 2011 roku). Dzięki temu Wojewódz-
two stało się liderem w programie. Spośród 226 gmin na terenie województwa wielkopolskie-
go 175 ma na swoim terenie obiekty „Orlika”. Pozostało zatem 51 gmin, które nie realizowały 
jeszcze programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Innowacją w stosunków do obiektów tego typu 
budowanych w innych częściach kraju są dodatkowe elementy sportowe na wielkopolskich 
Orlikach, jak bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe, rzutnie do pchnięcia kulą, skocznie w 
dal, wzwyż oraz inne. 

Na realizację tych inwestycji w ciągu 4 edycji programu w latach 2008-2011 Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę ponad 87 mln złotych. Tyle samo 
środków w naszym województwie zainwestowało Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz po-
szczególne jednostki samorządu terytorialnego. Średnia cena budowy Orlika w regionie jest 
niższa od średniej krajowej. W Wielkopolsce średnio przy budowie jednego Orlika stworzono 
25 miejsc pracy. Wśród wykonawców znaczną część stanowią firmy wielkopolskie. W ten 
sposób realizacja Orlików przyczynie się także do wzmacniania regionalnej przedsiębiorczo-
ści. 

Jeden Orlik w Wielkopolsce przypada na 16 tys. mieszkańców. W kraju średnia wy-
nosi 1 Orlik na 21 tys. mieszkańców. Wielkopolskie Orliki tętnią życiem, m.in. na tych obiek-
tach - odbyły się już dwie edycje Turnieju Orlika o Puchar Marszałka Województwa Wielko-
polskiego. 

Z programem „Moje Boisko – Orlik 2012” ściśle związany jest Program „Animator – 
Orlik 2012”, którego celem jest zatrudnianie trenerów środowiskowych dla aktywizacji życia 
sportowego na obiektach typu „Orlik”. 

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu współpracuje także z trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego, w 
dziedzinie kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki oraz rozwoju i 
poprawy bazy sportowej. Corocznie ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na poprawę bazy 
sportowej, w którym udział wziąć mogą organizacje pozarządowe. Jednym z warunków przy-
znania dotacji jest posiadanie prawa własności obiektu. 

W zakresie programów aktywizujących mieszkańców Wielkopolski dla sportu i re-
kreacji, organizowanych przez Samorząd Województwa wskazać można np.: 
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Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowany jest od 2002 roku w 
dwóch edycjach. W 2010 roku w każdej edycji bierze udział 328 animatorów. 

Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest od 2003 ro-
ku. W 2010 roku w każdej edycji brało udział po 25 osób. 

Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie, pływaniu długodystansowym i maratonach 
rowerowych MTB, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
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Dokumenty strategiczne i programowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego71 
 

Tab. 103.  Dokumenty strategiczne i programowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

S
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C
ZE

Ń
-

S
TW
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Y

W
A

-
TE
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K

IE
 

  

Program współpracy Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego (na 
kolejne lata) 

2006, 
2007,
2008, 
2009, 
2010, 
2011 

  

Program retencji wód powierzchniowych na te-
renie województwa wielkopolskiego w latach 
2001 - 2015 

2001 

Plan gospodarki odpadami dla województwa 
wielkopolskiego 2003 

Program udrożnienia rzek w województwie 
wielkopolskim 2004 

Program małej retencji wodnej do realizacji w 
latach 2005-2015 na terenie województwa 
wielkopolskiego   

2005 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
 

Strategia wzrostu 
efektywności 
energetycznej i 
rozwoju odna-
wialnych źródeł 
energii w Wielko-
polsce nalata 
2011-2020 

2011 

Program ochrony środowiska woje-
wództwa wielkopolskiego na lata 
2002 - 2010 

2002 

Wojewódzki program udrażniania rzek – wód 
ł h t i j i lk l ki

2005 

                                                 
71 W tabeli wymienione zostały strategie, plany i programy (przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, bądź będące dokumentami 

wewnętrznymi urzędu)  zarówno obowiązujące, jak i te, których termin realizacji minął. 
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SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Program odbudowy zwierzyny drobnej w wo-
jewództwie wielkopolskim w latach 2005 – 
2015 

2005 

Plan gospodarki odpadami dla Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011 z per-
spektywą na lata 2012 – 2019 

2008 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest dla województwa wielkopolskie-
go 

2008 

Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych 2008 
- 2015 w województwie wielkopolskim 2008 

Program ochrony środowiska Woje-
wództwa Wielkopolskiego na lata 
2008-2011 z perspektywą na lata 
2012-2019 

2008 

Wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na la-
ta 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 
2007-2013 

2010 

Program Rozwoju - Rozwój obszarów 
wiejskich 2000 Program rekultywacji gleb zakwaszonych 2006 

Program Rozwoju – Rozwój rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej 2000 Program nawodnień rolniczych Wielkopolski 2008 

R
O

LN
IC

TW
O

 I 
O

B
S

ZA
-

R
Y

 W
IE

JS
K

IE
 

Strategia rozwoju 
rolnictwa i obsza-
rów wiejskich w 
Wielkopolsce 

2000 

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” 
 

2010 
Program promocji produktów regionalnych i 
tradycyjnych w Wielkopolsce w latach 2008 – 
1013 

2008 
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SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Regionalna stra-
tegia rozwoju 
transportu dla 
województwa 
wielkopolskiego 
na lata 2007 – 
2020 (dokument 
do użytku we-
wnętrznego) 

2007 

Plan transportowy funkcjonowania 
Publicznego transportu pasażerskie-
go na obszarze województwa wielko-
polskiego na lata 2007 – 2011 (do-
kument do użytku wewnętrznego) 

2007 

IN
FR

A
S

TR
U

K
TU

R
A

 

Strategia e- 
Wielkopolska: 
budowa i rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 
 

2004 

Program operacyjny rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w woje-
wództwie wielkopolskim w latach 
2007 - 2013 

2007 

   

Regionalna stra-
tegia innowacji 2004 

Plan działań regionalnej strategii in-
nowacji dla wielkopolski na lata 2004 
- 2006 

2004 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

 I 
N

A
U

K
A

 

Regionalna Stra-
tegia Innowacji 
dla Wielkopolski 
na lata 2010-
2020 

2011 Plan działań na lata 2010-2013  
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SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Strategia Promo-
cji Gospodarczej 
Województwa 
Wielkopolskiego 
na lata 2011-
2020 
 

2011   

Program rozwoju turystyki kajakowej na rzece 
Warcie (koncepcja) 2007 

Turystyka kolejowa w Wielkopolsce (koncepcja 
produktu turystycznego) 2008 

Program rozwoju bazy obiektów sportowych 
województwa wielkopolskiego na lata 2000-
2010 

2000 

Program rozwoju bazy sportowej województwa 
wielkopolskiego na lata 2003 – 2007 2003 

Program rozwoju bazy sportowej w wojewódz-
twie wielkopolskim na lata 2008 - 2010 2008 

Program rozwoju bazy sportowej województwa 
wielkopolskiego na lata 2009 – 2010 2009 

Program rozwoju bazy sportowej województwa 
wielkopolskiego na lata 2010 – 2011 2010 

TU
R

Y
S

TY
K

A
 

Strategia rozwoju 
turystyki w Wo-
jewództwie Wiel-
kopolskim na lata 
2007-2013 

2007   

Program promocji turystycznej województwa 
wielkopolskiego 2010 



 400

SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Program rozwoju produktów turystycznych 
Wielkopolski 2010 

Program rozwoju struktur organizacyjnych tu-
rystyki i zasobów ludzkich (w opracowywaniu)  

Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 
2014 (w opracowaniu) 

 

Program wojewódzki e-Sołtys 2006 Strategia Zatrud-
nienia dla Woje-
wództwa Wielko-
polskiego na lata 
2004 - 2006 

2004 
Program wojewódzki „Rowy” 

2004, 
2005, 
2006, 
2007 

Program „Lepsza Droga” 2004, 
2005 R

Y
N

E
K

 P
R

A
C

Y
 

Strategia zatrud-
nienia dla woje-
wództwa wielko-
polskiego na lata 
2007 - 2013 

2007 

Plan działań na rzecz zatrudnienia w 
województwie wielkopolskim (na ko-
lejne lata) 

2005,2
006, 

2007, 
2008, 
2009, 
2010, 
2011 

Program wojewódzki „Nie jesteś sam” 
2006, 
2007, 
2008 

K
U

L-
TU

R
A

 

  Programu Rozwoju Kultury w Wielko-
polsce na lata 2011 – 2020 (projekt)  Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na 

lata 2008-2011 2008 

Program wspierania Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych   2006 

E
D

U
-

K
A

C
JA

 Strategia rozwoju 
oświaty w woje-
wództwie wielko-
polskim 

2002   

Program e-Szkoła 2006 
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SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Akcelerator Wiedzy Technicznej 2008 

Program wsparcia osób niepełnosprawnych w 
województwie wielkopolskim „Razem spraw-
niej”  

2001 

Program wspierania aktywności seniorów i ich 
rodzin oraz zapobiegania marginalizacji życia 
Wielkopolsce „Więcej wiosny jesienią” 

2005 

 
Wojewódzka 
Strategia Rozwo-
ju Pomocy Spo-
łecznej  
 

2001 Program aktywizacji społeczności lo-
kalnych „Razem –więcej – łatwiej” 2001 

” Program wspierania rodzin w województwie 
wielkopolskim „Łatwiej w rodzinie 2005 

P
O

LI
TY

K
A

 S
P

O
ŁE

C
ZN

A
 

Strategia polityki 
społecznej dla 
Województwa 
Wielkopolskiego 
do roku 2020 

2010   

Program Wyrównywania szans osób niepełno-
sprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu 
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań 
na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w województwie wielkopolskim na lata 2007-
2013 

2007 

Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych dla wojewódz-
twa wielkopolskiego na lata 2004 - 2007 

200
3 

Wojewódzki program przeciwdziałania narko-
manii dla województwa wielkopolskiego na lata 
2006 - 2009 

2006 

ZD
R

O
W

IE
 

Strategia sekto-
rowa w zakresie 
ochrony zdrowia 
województwa 
wielkopolskiego 

2001   

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 
2012 

2007 
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SEKTORY Strategie sekto-
rowe Rok Programy wojewódzkie Rok Programy/działania szczegółowe Rok 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2009-2013 

2009 

Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Za-
każeniom HIV na lata 2009-2011  
dla Województwa Wielkopolskiego 

2009 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narko-
manii dla Województwa Wielkopolskiego na la-
ta 2010-2014 

2009 
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C. Fundusze europejskie w realizacji Strategii 
 

Środki pochodzące z funduszy unijnych są istotnym źródłem finansowania realizacji 
celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Zarówno w poprzedniej 
perspektywie finansowej (w Polsce dotyczyła ona lat 2004-2006, chociaż projekty realizowa-
ne były również w latach następnych, zgodnie z zasadą n+2), jak i w obecnej (lata 2007-
2013), programy operacyjne, bądź ich komponenty regionalne wdrażane na poziomie regio-
nu, należały i nadal należą do podstawowych instrumentów realizacji Strategii. Region jest 
także beneficjentem środków wspólnotowych pochodzących z programów operacyjnych 
wdrażanych na poziomie krajowym. 

Wykorzystanie funduszy unijnych w Wielkopolsce wywarło i nadal wywiera pozy-
tywny i znaczący wpływ na wszystkie aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu – 
zarówno jego obszarów miejskich, jak i wiejskich.  

Województwo jest beneficjentem środków zagranicznych od 2000 roku. W okresie 
przedakcesyjnym region korzystał ze wsparcia w ramach programu PHARE, Instrumentu Po-
lityki Strukturalnej ISPA oraz Programu Rozwoju Rolnictwa i Terenów Wiejskich SAPARD. 
Od połowy 2004 roku region jest beneficjentem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych, Funduszu Spójności oraz funduszy Wspólnej Polityki Rolnej.  

Na lata 2004-2006 podstawą wydatkowania środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w Polsce był Narodowy Plan Rozwoju, natomiast w obecnej perspekty-
wie, w latach 2007-2013, są to Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 

W praktyce intensywna realizacja projektów współfinansowanych z funduszy unij-
nych trwa od roku 2006, tj. od pierwszego roku realizacji Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego. 

 
Perspektywa finansowa UE 2004-2006 

 

Podstawą wydatkowania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 
latach 2004-2006 w Wielkopolsce, jak i całej Polsce był Narodowy Plan Rozwoju (NPR) oraz 
opracowane na jego podstawie programy operacyjne, programy Inicjatyw Wspólnotowych, a 
także Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności. 

Programy operacyjne, w ramach których realizowane były projekty współfinanso-
wane ze środków unijnych to: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR), Sektorowy Program Operacyjny „Transport” (SPO Transport), Sektorowy Program 
Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” (SPO WKP), Sektorowy Program 
Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów 
wiejskich” (SPO ROL), Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” 
(SPO RYBY), Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój zasobów ludzkich” (SPO RZL). W 
ramach NPR wydatkowane były również środki unijne pochodzące z Funduszu Spójności 
(FS) oraz inicjatywy wspólnotowej EQUAL. Ponadto fundusze unijne były wydatkowane w 
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regionie również w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za pośrednictwem Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006). 

W ramach programów i inicjatyw realizujących NPR zrealizowano w Wielkopolsce 
ponad 8,6 tys. projektów o łącznej wartości całkowitej 7,8 mld zł, w tym dofinansowania UE 
wyniosło około 4,4 mld zł. Ponadto z PROW 2004-2006 wydano około 40 tys. decyzji przy-
znających dofinansowanie, w związku z którymi zrealizowano płatności na łączną kwotę 
1,4 mld zł. Spowodowało to, że region stał się beneficjentem prawie 13% całkowitej kwoty 
budżetu programu w skali kraju. 

Największe środki wykorzystano w ramach Funduszu Spójności (całkowita wartość 
projektów około 2,5 mld zł, w tym wartość dofinansowania z FS około 1,9 mld zł), następnie 
w ramach ZPORR (odpowiednio 1,35 mld zł, w tym 841 mln zł z funduszy uninych) i SPO 
ROL (1,5 mld zł; 580 mln zł). Najmniej środków unijnych pochodziło z SPO RYBY (całkowita 
wartość projektów 55,5 mln zł, w tym dofinansowanie 20,1 mln zł) oraz inicjatywy EQUAL 
(odpowiednio 36,1 mln zł i 27,1 mln zł). Największa średnia kwota na jeden projekt przypada-
ła w ramach FS oraz SPO Transport, odpowiednio 264 mln zł i 54 mln zł. W ramach tych in-
strumentów były realizowane w większości duże projekty infrastrukturalne: 7 z FS oraz 8 z 
SPO Transport. 

 
Ryc. 109.  Udział poszczególnych programów realizujących NPR w ogólnym wykorzystaniu funduszy 

unijnych w województwie wielkopolskim 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów realizowanych w ramach NPR, Sprawozdań końcowych z realizacji: 
ZPORR; SPO TRANSPORT, SPO ROL, SPO WKP, SPO RZL, SPO RYBY EQUAL oraz Sprawozdania z działalności ARiMR. 

 

W obszarze transportu, ze środków przeznaczonych na lata 2004-2006, w regionie 
zrealizowano 49 projektów (w ramach ZPORR, SPO TRANSPORT i FS) na łączną kwotę 
ponad 2,8 mld zł, w tym około 2,2 mld zł dofinansowania środkami UE. W skali kraju stanowi-
ło to 9,6% całkowitego wsparcia finansowego UE skierowanego do obszaru transportu. Naj-
większy udział w tej kwocie ma realizacja 2 projektów w ramach Funduszu Spójności, a na-
stępnie w ramach SPO Transport oraz ZPORR. Najwięcej środków w tym obszarze, bo aż 
77% wartości wszystkich projektów, przeznaczonych zostało na projekty drogowe, 19% na 
projekty kolejowe, reszta natomiast na transport publiczny. 
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Ryc. 110.  Końcowy stan realizacji ZPORR w województwie wielkopolskim 
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Wartość ogółem w tym publiczne środki wspólnotowe Projekty zrealizowane
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania końcowego z realizacji ZPORR w Wielkopolsce 

 

Niezależnie od tego, jakie programy operacyjne jako źródła finansowania weźmie 
się pod uwagę, prawie cała Wielkopolska, za wyjątkiem głównie miasta Poznania, pozbawio-
na jest dużych inwestycji komunikacyjnych. Ograniczona wielkość środków w ramach 
ZPORR pozwoliła jedynie na realizację krótkich odcinków dróg w kilkudziesięciu miejscach 
regionu, w związku z czym poprawa infrastruktury drogowej widoczna jest głównie lokalnie. 

Pomimo tego, realizacja projektów z zakresu transportu drogowego w Wielkopolsce 
doprowadziła do pozytywnych, choć skromnych zmian w dostępności czasowej poszczegól-
nych obszarów regionu do stolicy województwa. Zmiany te nie są równomierne na całym ob-
szarze regionu. Dzięki zrealizowanym projektom bardzo zyskała zachodnia, wschodnia i po-
łudniowa część województwa, natomiast w mniejszym stopniu dotyczyło to części północnej. 
Na taki obraz zmian złożyły się inwestycje drogowe w ciągu autostrady A2 (Konin – wschod-
nia granica województwa), liczne przebudowy dróg wylotowych z Poznania (m.in. ulica Gło-
gowska oraz droga ekspresowa S11 do Kórnika), jak też kilka fragmentów obwodnic mniej-
szych miast Wielkopolski. Przebudowa dróg wylotowych z Poznania, wpłynęła na to, że Po-
znań był największym beneficjentem wsparcia na rzecz poprawy integracji z bezpośrednim 
zapleczem. 

Dzięki tym inwestycjom nastąpiło zmniejszenie czasu przejazdu ze wszystkich 
miast powiatowych do stolicy województwa. Ze wszystkich miast powiatowych czas przejaz-
du do stolicy regionu zmniejszył się średnio o 5,8%, natomiast dla części miast poprawa do-
stępności czasowej do Poznania wyniosła powyżej 10% (np. Grodzisk Wielkopolski, Koło, 
Kościan, Środa Wielkopolska, Śrem, Turek, Września). 

Jeśli chodzi o obszar aglomeracji poznańskiej, to obliczenia zmian liczby ludności w 
obrębie izochrony 1-godzinnego dostępu wykazują, że inwestycje, zrealizowane w ramach 
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poprzedniej perspektywy finansowej w obszarze transportu spowodowały zwiększenie za-
sięgu tej izochrony o około 9%. Należy jednak pamiętać, że silny rozrost strefy podmiejskiej, 
związany ze zjawiskiem suburbanizacji, skutkuje także zwiększeniem natężenia ruchu, a to z 
kolei jest przyczyną zwiększania ruchu pojazdów w strefach dojazdów i ponownego wydłu-
żania dostępności czasowej. Jednak pomimo tego można mówić o istotnym efekcie netto 
przeprowadzonych inwestycji, ponieważ w miejscach, gdzie ich nie było, sytuacja uległa dal-
szemu pogorszeniu. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono także, że zachodnia część kraju, a 
zwłaszcza kilka miast Polski zachodniej, w tym m.in. Poznań, poprzez realizację inwestycji 
transportowych współfinansowanych ze środków unijnych osiągnęła największe korzyści w 
rozumieniu zaoszczędzonych potencjalnie osobogodzin w przejazdach do Warszawy. 

Jeśli chodzi o skrócenie czasu podróży w miastach to dobre efekty dały również in-
westycje w transporcie publicznym, do których zaliczyć można np. nowe trasy tramwajowe w 
Poznaniu. Efekty tych inwestycji są dostrzegalne również w wymiarze ekologicznym. 

Do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i go-
spodarki regionu przyczyniła się realizacja ponad 1 8 tys. projektów z terenu całego woje-
wództwa. Pod względem wykorzystania środków na wzmocnienie przedsiębiorczości i inno-
wacyjności Wielkopolska zajęła 3. miejsce w kraju (po województwach mazowieckim i ślą-
skim). Zrealizowane projekty charakteryzowały się znaczną różnorodnością. 

Najważniejszy obszar działań (największa liczba wspartych przedsiębiorstw) 
wzmacniających konkurencyjność stanowiło wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorstw. 
Bezpośrednie wsparcie finansowe skierowane było m.in. na akumulację kapitału, jak np. za-
kup maszyn i urządzeń, kompletnych linii produkcyjnych, na zakup technologii i know-how. 
Wspierane było także wdrażanie zmian w organizacji przedsiębiorstw (np. systemy zarzą-
dzania jakością, systemy informatyczne) i rozwiązania mające na celu poprawę jakości za-
rządzania w firmach. W Wielkopolsce zrealizowano łącznie 1 715 projektów konkurencyj-
nych, które uzyskały bezpośrednie wsparcie finansowe w wysokości 335 mln zł, przy łącznej 
wartości projektów wynoszącej 1,23 mld zł. 

Wsparto również 83 projekty konkurencyjne skierowane do instytucji otoczenia biz-
nesu na łączną wartość 168 mln zł, w tym dofinansowanie środkami UE 100 mln zł. Wspar-
cie dla instytucji otoczenia biznesowego było drugą, pod względem wielkości zaangażowa-
nych środków finansowych, kategorią wsparcia dla konkurencyjności przedsiębiorstw i go-
spodarki. 

Trzecim filarem polityki wspierania konkurencyjności i innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw i gospodarki było w latach 2004-2006 zwiększanie jakości zasobów ludzkich 
w przedsiębiorstwach. Obejmowało ono przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, na-
stawione na podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w istniejących przedsiębiorstwach oraz 
wspieranie procesu kreacji firm poprzez udzielanie przeszkolenia jednostkom pragnącym 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. W związku ze wsparciem rozwoju zasobów 
ludzkich w przedsiębiorstwach zrealizowano 51 projektów o wartości 56 mln zł (kwota dofi-
nansowania – 36 mln zł). 
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Województwo wielkopolskie, położone w jednej z najbardziej zaludnionych części 
kraju, charakteryzowało się względnie niewielkim udziałem w wydatkach mających na celu 
podniesienie jakości kapitału ludzkiego. Udział regionu w wydatkach na podniesienie jakości 
kapitału ludzkiego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w skali kraju wyniósł 6,6%. 
Można zakładać, że wpływ na to miał relatywnie wysoki PKB per capita i niska na tle kraju 
stopa bezrobocia. Wartość dofinansowania z EFS na jednego mieszkańca regionu wyniosła 
94,02 zł na osobę. 

Ze środków przeznaczonych na lata 2004-2006 zrealizowano w regionie 254 pro-
jekty z zakresu ochrony środowiska. Przykładowymi efektami realizacji tego rodzaju projek-
tów w ramach NPR jest 609 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, sa-
nitarnej i deszczowej, 81 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej, 46 wy-
budowanych płyt gnojowych oraz tyle samo zbiorników na gnojówkę/gnojowicę, zrekultywo-
wanych 30 ha składowisk odpadów. Ponadto zrealizowano 24 projekty związane z wdroże-
niem zarządzania środowiskowego (ISO14001, EMAS), 9 dotyczących zwiększania efektyw-
ności gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach, 3 w ramach dostosowania przedsię-
biorstwa do wymogów pozwolenia zintegrowanego. Zaznaczyć należy, że poza projektami 
prośrodowiskowymi, w ramach różnych programów realizowane były projekty z innych dzie-
dzin, które w mniejszym lub większym stopniu również przyczyniały się do ochrony środowi-
ska. 

Środki wykorzystane w regionie wspierały rozwój zarówno obszarów miejskich jak i 
wiejskich, jednak pewna ich część ukierunkowana była na wsparcie wyłącznie obszarów 
wiejskich oraz rolnictwa. Projekty wspierające obszary wiejskie i rolnictwo realizowane były w 
ramach SPO ROL, PROW 2004-2006 oraz niektórych działań innych programów, jak np. 
Działanie 2.3 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób pochodzących z rolnictwa”. Obszary 
wiejskie wspierane były również przy pomocy SPO RYBY. Realizowane działania zmierzają-
ce do poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich wpłynęły generalnie pozytywnie na gospodarkę regionu, choć 
wpływ ten był jednak stosunkowo nieduży. Szacuje się, że inwestycje zrealizowane w ra-
mach PROW 2004-2006 przyczyniły się do zwiększenia wzrostu gospodarczego regionu o 
około 0,7%. 

Podsumowując wydatkowanie środków przeznaczonych na rozwój województwa w 
ramach perspektywy finansowej 2004-2006, można stwierdzić, że były one zdecydowanie 
niewystarczające w stosunku do potrzeb regionu. Pomimo pozytywnego wpływu zrealizowa-
nych inwestycji, środki były zbyt małe, aby w sposób znaczący pozytywnie wpłynąć na sytu-
ację społeczno-gospodarczą całego regionu. 

 
Perspektywa finansowa 2007-2013 

 

2007 był rokiem kończącym negocjacje programów operacyjnych nowej perspekty-
wy finansowej. W związku z powyższym, oraz m.in. z prowadzonym procesem dostosowy-
wania prawa polskiego do wspólnotowego (np. w przypadku ocen oddziaływania na środowi-
sko), programy operacyjne zaczęto wdrażać dopiero w 2008 roku, natomiast istotne przy-
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spieszenie wydatkowania funduszy nastąpiło w 2009 roku. W obecnej perspektywie finanso-
wej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są projekty w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka (PO IG) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto w regionie 
realizowane są inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW 2007-2013), a także projekty w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważo-
ny rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 
2007-2013). Przez Samorząd Województwa realizowany jest WRPO, komponent regionalny 
PO KL oraz 6 działań w ramach PROW 2007-2013. 

Analiza projektów zgłaszanych w regionie do realizacji w ramach programów do-
stępnych w latach 2004-2006 wykazała, że największe zapotrzebowanie na środki pomoco-
we występuje w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, ochrony środowiska (przede wszyst-
kim oczyszczanie ścieków i kanalizacja), infrastruktury społecznej (głównie edukacyjnej, 
ochrony zdrowia i kulturalnej), rozwoju przedsiębiorczości. Znalazło to odzwierciedlenie w 
obecnie realizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolskim Regio-
nalnym Programie Operacyjnym. 

 
Ryc. 111.  Wartość oraz liczba projektów w programach operacyjnych realizowanych na terenie woje-

wództwa wielkopolskiego wg stanu na koniec 2010 roku (wg listy umów wygenerowanych z KSI 
SIMIK w połowie 2011 roku) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRR 

 

Do końca 2010 roku podpisano około 4,5 tys. umów na projekty realizowane na te-
renie województwa, na łączną kwotę całkowitą ponad 17 mld zł, w tym 10 mld zł dofinanso-
wania UE. Najwięcej umów, ponad 1,8 tys., podpisano w ramach WRPO – na całkowitą kwo-
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tę 8,5 mld zł, w tym dofinansowania UE 4,9 mld zł, oraz w ramach PO KL – na łączną kwotę 
blisko 1,7 mld zł, w tym dofinansowania UE 1,5 mld zł. Najmniej umów – 76, podpisano w 
ramach programu PO IiŚ, jednak w tym programie realizowane są duże, kosztowne projekty. 
Średnia wartość umowy wyniosła 56 mln zł, w tym dofinansowania UE 34 mln zł. 

W ramach NSRO do końca 2010 najwięcej, bo ponad 1,6 tys. umów podpisano na 
realizacje projektów z dziedziny badań, rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębior-
czości. W następnej kolejności znalazły się projekty realizowane w ramach PO KL w ramach 
poprawy jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy integracji społecznej osób w niekorzystnej 
sytuacji. Jeśli chodzi natomiast o wartość dofinansowania UE, to poza obszarem „badania, 
rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” sprawa wygląda nieco inaczej. Ponad 
połowę środków unijnych w regionie pochłonęły inwestycje w transport oraz badania i rozwój. 
Największe dofinansowanie otrzymały projekty z zakresu transportu – ponad 2,8 mld zł (naj-
więcej na drogi w sieci TEN-T oraz drogi regionalne i lokalne), następnie przedsięwzięcia z 
obszaru badań, rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości – ponad 2,3 mld zł 
oraz ochrony środowiska i zapobieganiu zagrożeniom – ponad 1,4 mld zł (najwięcej na 
oczyszczalnie ścieków). Wynika to z faktu, iż pomimo małej liczby podpisanych umów, inwe-
stycje w infrastrukturę transportową i środowiskową są przedsięwzięciami kosztownymi. 

Szacuje się, że środki unijne współfinansujące liczne przedsięwzięcia miały istotne 
znaczenie dla łagodzenia skutków spowolnienia gospodarczego w regionie. Szczególny 
wpływ miały na to środki przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, w tym 
głównie w obszarze badań, rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości. Inwe-
stycje z innych obszarów również miały pozytywny wpływ na łagodzenie skutków spowolnie-
nia np. poprzez zwiększanie zapotrzebowania na usługi budowlane, urządzenia, czy wypo-
sażenie obiektów. 

W zakresie transportu największa ilość projektów realizowanych w regionie w per-
spektywie 2007-2013 dotyczy dróg lokalnych i regionalnych (ponad 140 projektów realizo-
wanych w różnych miejscach województwa). Dofinansowane zostały również 3 odcinki dróg 
krajowych, 2 poprawiające dostępność Poznania od strony południowej oraz północnow-
schodniej (przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu oraz budowa 
dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu) i projekt dotyczący poprawy dostępności 
Leszna od strony południowej. Ponadto dofinansowanie otrzymał projekt obejmujący budowę 
drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”) oraz rozbudowę 
6,5 km podłączenia miasta Gniezna do drogi S5. W zakresie transportu publicznego realizo-
wane są 22 projekty, z czego większość dotyczy zakupu nowych autobusów. Realizowane 
są inwestycje w infrastrukturę tramwajową w Poznaniu (budowa trasy tramwajowej Os. Le-
cha – Franowo i przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachod-
niego) oraz w infrastrukturę kolejową, obejmującą modernizację dwóch linii kolejowych (nr 
357 Sulechów – Luboń oraz nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa 
wielkopolskiego) oraz zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów 
kolejowych, mający istotne znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglome-
racją poznańską. Aktualnie prowadzone są również 3 inwestycje związane z modernizacją 
Portu Lotniczego Poznań-Ławica. 
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Z zakresu ochrony środowiska najwięcej realizowanych inwestycji dotyczy oczysz-
czania ścieków – m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile realizuje pro-
jekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Istotne są również projekty promujące bioróżnorod-
ność i ochronę przyrody. Pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze mają ponadto inwe-
stycje realizowane w ramach obszaru „energia”. W ramach tego obszaru realizowanych jest 
m.in. blisko 70 projektów związanych z termomodernizacją budynków oraz 10 dotyczących 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 
Ryc. 112.  Wartość dofinansowania UE oraz liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski 

wg obszarów wsparcia wg stanu na koniec 2010 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu KSI SIMIK uzyskanych z MRR 

 

Wspomnieć należy również, że w obecnym okresie programowania w Wielkopolsce 
znaczne środki przeznaczono na społeczeństwo informacyjne – niecałe 600 mln zł dofinan-
sowania UE na wsparcie 328 projektów, inwestycje w infrastrukturę społeczną – 471 mln zł, 
czy zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich – 241 mln zł.  

Znaczna część środków w ramach społeczeństwa informacyjnego została przezna-
czona na realizację w województwie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (wartość całko-
wita projektu 407,1 mln zł, w tym dofinansowanie EFRR w wysokości 283,6 mln zł), której ce-
lem jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług 
elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet na zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym terenach województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach wiejskich i 
w małych miastach dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych. Projekt 
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ten jest jednym z projektów uznanych za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskie-
go. 

Z zakresu infrastruktury społecznej 90 z pośród 134 projektów dotyczyło infrastruk-
tury ochrony zdrowia – 59 w ramach WRPO i 31 w ramach PO IiŚ. W ramach WRPO dofi-
nansowanie uzyskały projekty związane z zakupem sprzętu medycznego oraz rozbudową i 
modernizacją istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, natomiast w ramach 
PO IiŚ znaczna część projektów dotyczyła zakupu ambulansów. Projektami kluczowymi dla 
rozwoju opieki zdrowotnej w regionie, które uzyskały już wsparcie w ramach WRPO są: 
„Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej” oraz „Popra-
wa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie”, a także in-
westycja Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

Obecnie głównym programem w regionie, realizującym, przy pomocy funduszy 
unijnych, cele Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku jest Wielkopolski 
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (WRPO), dla którego funkcję Instytucji 
Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zarząd wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania Programu Re-
gionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

WRPO składa się z 7 priorytetów: 

• Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 

• Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 

• Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

• Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 

• Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

• Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 

• Priorytet VII Pomoc techniczna 

Dla Priorytetu III wybrano Instytucję Pośredniczącą którą jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

Całkowita wielkość środków EFRR alokowana do WRPO wynosi 1 272, 79 mln eu-
ro, z czego 506,83 mln euro (39,82%) ma zostać zaangażowane na realizację Strategii Li-
zbońskiej. Do końca 2010 roku podpisano ponad 1,8 tys. umów na kwotę dofinansowania 
UE 4,9 mld zł, co stanowiło 98% alokacji przeznaczonej na Program. 

Zdecydowana większość środków przeznaczona została na infrastrukturę transpor-
tową, w tym w szczególności na drogi regionalne/lokalne, transport miejski, tabor kolejowy 
oraz na kolej. Wsparte zostały projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg na terenie ca-
łego województwa, zakupu środków transportu miejskiego, modernizacji dwóch linii kolejo-
wych oraz zakupu taboru kolejowego. Kolejna grupa wspieranych projektów dotyczy badań i 
rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości. Największe kwotowo wsparcie 
skierowane zostało na inwestycje w przedsiębiorstwa oraz na usługi w zakresie zaawanso-
wanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. Dofinansowanie uzyskały pro-
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jekty na rozszerzenie działalności przedsiębiorstw (mikro oraz MŚP), zakup środków trwa-
łych, podniesienie poziomu innowacyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 

Znaczna część dotacji została przeznaczana na ochronę środowiska i zapobieganie 
zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na oczyszczanie ścieków, 
następnie na zapobieganie zagrożeniom oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi. Ponadto przeznaczono środki na infrastrukturę społeczną, w ramach której 
dofinansowano projekty polegające głównie na budowie/przebudowie/rozbudowie oraz do-
posażeniu infrastruktury edukacyjnej oraz na zakupie sprzętu medycznego dla jednostek 
sektora ochrony zdrowia. Znacząca część środków została przeznaczona na projekty zwią-
zane ze społeczeństwem informacyjnym, w tym przede wszystkim na infrastrukturę teleko-
munikacyjną (Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa). 

Podjęta została decyzja o uruchomieniu w ramach WRPO 2 zwrotnych instrumen-
tów inżynierii finansowej w ramach Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. 

Inicjatywa JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla małych i średnich przedsię-
biorstw) jest nowym mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską. Odchodzi 
ona od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu 
odnawialnego (rewolwingowego). 

Wsparcie finansowe dla MŚP udzielane jest w formie instrumentów zwrotnych. W 
pierwszej kolejności uruchomione zostały pożyczki i poręczenia, a w dalszych etapach reali-
zacji inicjatywy możliwe będą inne instrumenty finansowe, m.in. fundusze transferu techno-
logii czy fundusze typu mezzanine (finansowanie, zawierające w sobie elementy długu i kapi-
tału własnego). 

Menadżerem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, wybrany jako Fundusz 
Powierniczy dla Inicjatywy JEREMIE w czerwcu 2009 roku. Wybrano 9 Pośredników Finan-
sowych, z czego 5 w ramach pożyczki globalnej oraz 4 w zakresie reporęczeń. 

Do końca 2010 roku Pośrednicy Finansowi wsparli łącznie 290 podmiotów MŚP 
działających na terenie województwa, z którymi podpisali 299 Umów Operacyjnych II Stopnia 
na łączną kwotę 37,16 mln zł. Udział środków Funduszu Powierniczego JEREMIE w udzie-
lonym wsparciu wyniósł 25,76 mln zł (200 poręczeń udzielonych w ramach instrumentu Re-
poręczenie oraz 99 pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Pożyczka Globalna). 

Inicjatywa JESSICA ma za zadanie wspierać rewitalizację obszarów problemowych 
w miastach i dostosowanie ich do wymogów współczesności, poprzez nadanie nowych funk-
cji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim wraz z ich rewitalizacją 
dla zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia 
mieszkańców. Inicjatywa JESSICA realizowana jest w ramach Działania 1.4 Wsparcie 
przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji oraz Działania 4.1 Rewitaliza-
cja obszarów miejskich. Menadżerem funduszu jest Europejski Bank Inwestycyjny, natomiast 
na Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, którego zadaniem będzie finansowanie inwestycji 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych projektów miejskich ujętych w zin-
tegrowanych planach trwałego rozwoju obszarów miejskich, wybrany zastał Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Pod koniec października 2010 roku rozpoczął się otwarty i nieograniczony 
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nabór wniosków o pożyczkę, w ramach którego do końca 2010 roku do BGK wpłynęły wnio-
ski o udzielenie pożyczek na realizację 3 projektów miejskich w Poznaniu i 1 w Lesznie. 

Na początku 2011 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału na 
programy operacyjne dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i 
mechanizmu tzw. Dostosowania technicznego. Wielkopolska uzyskała w ten sposób dodat-
kowe 59,78 mln euro na realizację WRPO. W związku z niniejszym w styczniu 2011 roku 
rozpoczęta została procedura przeglądu i renegocjacji Programu. 

 
Ryc. 113.  Liczba, wartość ogółem oraz wartość dofinansowania projektów realizowanych w ramach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK 

 

Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i spójności 
społecznej przy pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obecnej perspekty-
wie finansowej realizowane jest poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach pro-
gramu realizowanych jest 9 priorytetów „tematycznych”, z czego 4 wdrażane są na poziomie 
regionalnym jako komponent regionalny: 

• VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

• VII - Promocja integracji społecznej 

• VIII - Regionalne kadry gospodarki 

• IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Instytucją odpowiedzialną za realizację regionalnego komponentu jest Samorząd 
Województwa, natomiast funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu. Do końca 2010 roku podpisano ponad 1,6 tys. umów na kwotę dofinansowania 



 414

960 mln zł. Najwięcej umów (308) zawarto na działania realizowane na obszarach wiejskich, 
mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców tych obszarów na rzecz samoorga-
nizacji, tworzenie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji oraz podnoszenie 
poziomu wykształcenia (Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich”). Blisko 200 umów podpisano na działania mające na celu podnoszenie i dostosowy-
wanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki (8.1 
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie), z czego zdecydowana większość dotyczy 
szkoleń, kursów w celu rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwa dla przedsiębior-
ców.  

Największą kwotę zakontraktowano w ramach Działania 6.1 Wsparcie osób pozo-
stających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (308 mln zł), z czego blisko 80% 
przeznaczonych zostało dla powiatowych urzędów pracy na szkolenia, staże, przygotowanie 
zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, jednorazowe przyznanie środków na podjecie 
działalności gospodarczej czy wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy w celu poprawy 
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobot-
nych. 

 
Ryc. 114.  Wartość dofinansowania oraz liczba umów realizowanych w tramach regionalnego kompo-

nentu PO KL wg stanu na koniec 2010 roku 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu KSI SIMIK uzyskanych z WUP w Poznaniu 

 

Programem, w ramach którego środki ukierunkowane są na wsparcie rolnictwa i 
obszarów wiejskich, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. PROW 
2007-2013 obejmuje 22 działania w ramach 4 osi priorytetowych. Program współfinansowa-
ny jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samo-
rząd Województwa wdraża 6 działań PROW 2007-2013: 
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• 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa 

• 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

• 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 

OŚ 4 LEADER 

• 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

• 421 Wdrażanie projektów współpracy 

• 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

W ramach Programu do końca 2010 roku w województwie wielkopolskim wydano 
blisko 325 tys. decyzji przyznających dofinansowanie na kwotę 2,2 mld zł, z czego 93% de-
cyzji związanych było z wspieraniem gospodarowania na obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania. Największa kwota – 853 mln zł, została przeznaczona na 5,5 tys. 
umów związanych z modernizacją gospodarstw rolnych.  

Cele polityki rybackiej, do których zaliczono racjonalną gospodarkę żywymi zaso-
bami wód i poprawę efektywności sektora rybackiego, poprawę jakości życia na obszarach 
zależnych od rybactwa oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskie-
go, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb, realizowane są w regionie poprzez Program 
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”. Program obejmuje 18 działań „tematycznych” z czego dla 2 działań w ramach 
osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Instytucją Po-
średniczącą jest Samorząd Województwa. Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji 
społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecz-
nych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, 
które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności 
związanych z rybactwem. W ramach tej osi do końca 2010 roku podpisano umowy z 3 sto-
warzyszeniami: Nadnotecka Grupa rybacka „NGR”, LGR „Warta-Noteć”, LGR „7 ryb”, o dofi-
nansowanie na wybór lokalnych grup rybackich (LGR) do realizacji lokalnych strategii rozwo-
ju obszarów rybackich. Ponadto w ramach Programu podpisano m.in. 33 umowy na kwotę 
dofinansowania 26,7 mln zł na inwestycje w chów i hodowlę ryb oraz 7 umów (3,6 mln zł) na 
inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. 

 
Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników NPR 

2004-2006 i NSRO 2007-2013 w Wielkopolsce72 

 

Wpływ funduszy trafiających do Polski, jak i Wielkopolski, w ramach polityki spójno-
ści na wyniki uzyskiwane przez gospodarkę był przedmiotem raportu „Wpływ realizacji polity-
ki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 

                                                 
72 Opracowane przy wykorzystaniu wyników Raportu półrocznego „Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się 

głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013” – T. Kaczor, J. Mackiewicz-Łaziak, M. 
Michniewicz; Gdańsk, Warszawa, listopad 2010r. 
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2004-2006 i NSS 2007-2013”. Badaniu poddano środki, których wykorzystanie zostało za-
programowane w dokumentach strategicznych: Narodowym Planie Rozwoju 2004–2006 i 
Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–2013. Oddziaływanie funduszy oce-
nione zostało na podstawie zmian, jakie powodują one w szeregu wskaźników realizacji ce-
lów wymienionych w powyższych dokumentach oraz innych wybranych miernikach rozwoju 
ekonomicznego. Analizą objęto okres od 2004 do 2020 roku. 

Podstawowym narzędziem realizującym badanie był model MaMoR3 będący tzw. 
obliczeniowym modelem równowagi ogólnej. Jest on rozbudowaną wersją modeli MaMoR 
wykorzystywanych wcześniej do analiz efektów funduszy unijnych. W stosunku do wcze-
śniejszych jego edycji uwzględniono podział sektorowy gospodarki, rozszerzono listę do-
stępnych wskaźników, dokonano oszacowania wpływu infrastruktury na gospodarkę oraz 
endogenizacji kursu walutowego. 

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy był scenariusz odpowiadający sytu-
acji, w której analizowane fundusze są wykorzystywane. Dla okresów historycznych odpo-
wiada on rzeczywistym zmianom zachodzącym w gospodarce. Drugi ze scenariuszy jest hi-
potetyczny i powstaje w oparciu o model przy założeniu, że gospodarka nie ma dostępu do 
funduszy opisanych w analizowanych dokumentach strategicznych. Różnica między oboma 
scenariuszami odpowiada oddziaływaniu funduszy. 

Przeprowadzone symulacje pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie funduszy unij-
nych przybliża wielkopolską gospodarkę do realizacji celów polityki spójności. Relacja pro-
duktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym (PKB) w stosunku do średniej unijnej mierzona 
w ujęciu PPS w latach 2010-2015 wzrasta od 1,5 p.proc. do 3,7 p.proc. Ostatnie lata anali-
zowanego okresu wykazują wzrost relacji wywołany funduszami na poziomie 3,4 p.proc. Na 
wielkość wpływu funduszy unijnych poza uzyskiwaną wielkością środków mają wpływ także 
inne czynniki, takie jak indywidualna charakterystyka województwa oraz stopień dopasowa-
nia struktury funduszy do potrzeb regionu.  

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że fundusze unijne dają możliwość o 
ponad 1/3 ograniczenia naturalnego procesu różnicowania regionów. Świadczy o tym po-
ziom PKB na mieszkańca. Analiza wykazała, że 11 regionów względnie biedniejszych po-
prawia swoją pozycję względem średniej krajowej, przez co w 5 regionach przeciętnie bogat-
szych, w tym województwie wielkopolskim, pozycja względem średniej krajowej ulega pogor-
szeniu i wahać się będzie w następnych latach w przedziale od -0,2 do -1,1 p.proc. 

W Wielkopolsce odnotowuje się pozytywne oddziaływanie funduszy na dynamikę 
PKB w cenach bieżących, lecz będzie ono stosunkowo małe. W ostatnim roku dopływu środ-
ków UE wpływ ten sięgnie 0,6 p.proc. 

Jednym z głównych mierników w ocenie realizacji priorytetów NPR i NSS w zakre-
sie rynku pracy jest wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-64 lat. Oddziaływanie fundu-
szy na regionalny wskaźnik zatrudnienia jest pozytywny. W 2010 roku wpływ funduszy wy-
nosi 0,7 p.proc. Przewiduje się, że wpływ ten będzie powiększał się w kolejnych latach, aby 
osiągnąć maksimum w 2015 roku (1,2 p.proc.). Zmiany te przekładają się na zwiększenie 
bezwzględnej liczby pracujących. Ostatnie lata analizowanego okresu wykazują wzrost na 
poziomie 0,9 p.proc. 
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Wzrost wykorzystywanych środków z funduszy UE, poprzez stymulowanie nowego 
zatrudnienia, powoduje zwiększenie skali oddziaływania tych środków na spadek stopy bez-
robocia. W 2010 roku fundusze ograniczyły bezrobocie o 1,1 p.proc., natomiast w ostatnim 
roku napływu środków wskaźnik ten osiągnie poziom 1,8 p.proc. 
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