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Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2019 jest kontynuacją
opracowań sporządzonych w latach 2006, 2011 i 2014 w Wielkopolskim Biurze Planowania
Przestrzennego w Poznaniu.
Okresowy monitoring zachodzących zmian jest podstawą prowadzenia racjonalnej polityki
przestrzennej i ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji związanych z dalszym rozwojem
regionu. Kompleksowa wiedza o stanie zagospodarowania przestrzeni i gospodarce województwa
stanowi także podstawę optymalnego zarządzania środkami publicznymi, w tym m.in. funduszami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.
Rozpoznanie zachodzących zmian i ich dynamiki pozwala na lepszą ocenę szans i zagrożeń stojących
przed regionem. W Raporcie przedstawiono w sposób syntetyczny najważniejsze elementy
składające się na obecny obraz województwa wielkopolskiego uwzględniając zróżnicowanie
wewnątrzregionalne oraz oceniając ich atrakcyjność na tle kraju. Przekrojowe analizy głównych
uwarunkowań przestrzennych i tendencji rozwojowych oparto o informacje z administracyjnych
źródeł danych poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz dostępnych danych statystyki publicznej. W stosunku do poprzednich
raportów IV edycję wzbogacono o obszar tematyczny związany z rewitalizacją.
Zgromadzony materiał będzie przydatnym narzędziem dla wsparcia przyszłych decyzji władz
samorządowych, stanowiąc inspirację oraz pobudzając do dyskusji i wyciągania wniosków.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego

										
Poznań, 2019 r.				
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charakterystyka województwa
Położenie GEOGRAFICZNE
Województwo wielkopolskie położone jest w środkowozachodniej części Polski i graniczy z województwami:
pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Obejmuje obszar
29 826 km2 i pod względem powierzchni zajmuje drugie miejsce w kraju (po województwie mazowieckim).
Geograficznie Wielkopolska położona jest na obszarze Niżu
Środkowoeuropejskiego, w zasięgu dwóch różniących się
podprowincji:
•

Pojezierza Południowobałtyckiego – młodoglacjalnego
obszaru wysoczyzn jeziornych o urozmaiconej rzeźbie
z pagórkami, wzgórzami, z rozcięciami dolinowymi i rynnami polodowcowymi wypełnionymi jeziorami,

•

Nizin Środkowopolskich – obszaru peryglacjalnych wysoczyzn i bezjeziornych równin, o mniej zróżnicowanej
rzeźbie.

W obrębie ww. podprowincji występuje w granicach województwa sześć makroregionów – ułożonych pasmowo wypukłych i wklęsłych, wielkich form geomorfologicznych, do których należą (od północy):
•

Pojezierze Południowopomorskie,

•

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka,

•

Pojezierze Wielkopolskie,

•

Pradolina Warciańsko-Odrzańska,

•

Pojezierze Leszczyńskie,

•

Nizina Południowowielkopolska.

Województwo wielkopolskie usytuowane jest prawie w całości w dorzeczu Odry, tylko niewielkie jego fragmenty znajdują się w dorzeczu Wisły. Sieć rzeczna Wielkopolski jest dobrze
rozwinięta i równomiernie rozmieszczona. Osią ekologiczną
układu hydrograficznego regionu jest system dolin i pradolin
Warty oraz jej głównych dopływów. Pradoliny o układzie pasmowym zorientowane są równoleżnikowo.
W Wielkopolsce największą koncentrację jezior wykazuje Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Przemęckie i Pojezierze
Międzychodzko-Sierakowskie. Południowa część regionu, niemal całkowicie pozbawiona jest jezior.
Cechą Wielkopolski jest jej równinność. Najwyższym punktem na terenie województwa jest Kobyla Góra (284 m n.p.m.)
– kulminacja Wzgórz Ostrzeszowskich, a najniższy punkt
znajduje się na dnie Jeziora Śremskiego (kryptodepresja
6 m p.p.m.) na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim.
Wielkie formy geomorfologiczne pasmowo przecinające
województwo przechodzą dalej, na obszar województw sąsiednich. Konsekwencją takiego stanu są zbliżone warunki
przyrodnicze w wielu miejscach po obu stronach granicy województwa. Obszary chronione (łącznie z obszarami Natura
2000 zawartymi w granicach innych form ochrony przyrody)
zajmują 31,6% powierzchni województwa.
Kopaliny energetyczne Wielkopolski reprezentowane są
głównie przez węgiel brunatny i gaz ziemny. Występują także
kopaliny chemiczne i skalne.
W przestrzeni województwa dominują użytki rolne oraz grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia, które zajmują odpowiednio: 64,7% i 26,6% jego powierzchni.
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W 2017 r.
1,4%

1,2%

5,5%

RZEŹBA TERENU WIELKOPOLSKI

0,4%

użytki rolne

0,2%

26,6%

grunty leśne oraz
zadrzewione i zakrzewione

grunty zabudowane
grunty pod wodami
nieużytki
64,7%

tereny różne

użytki ekologiczne
Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie WODGiK 2019 r.

DEMOGRAFIA
Wielkopolska, pod względem liczby mieszkańców, jest trzecim województwem w kraju (po mazowieckim i śląskim).
Liczba ludności, wzrosła od 2013 r. o 0,6% i na koniec roku
2017, wyniosła 3 489,2 tys. osób, z czego 51,3% stanowią
kobiety. Ponad 54,6% ludności województwa - 1 903,9 tys.
to mieszkańcy miast, w tym 538,6 tys. mieszkało w Poznaniu.
Średnia gęstość zaludnienia w Wielkopolsce osiągnęła poziom
- 117 osób/km2. Najmniej zaludnione są północne tereny województwa – podregion pilski, na terenie którego przeważają
obszary leśne i rolne (powiat złotowski 42 osoby/km2, powiat czarnkowsko–trzcianecki 49 osób/km2 i międzychodzki
50 osób/km2), natomiast najwyższą gęstość zaludnienia notuje się w Poznaniu (2 057 osoby/km2) oraz w powiatach:
poznańskim i ostrowskim, odpowiednio: 197 i 139 osób/km2.

Źródło: Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (VMapL2)
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W roku 2017 odnotowano, po raz kolejny, dodatni przyrost
naturalny: 7 189 osób. Współczynnik przyrostu naturalnego
wyniósł 2,06‰ (wyższy, o 0,4 p.p., stwierdzono tylko w województwie pomorskim). Korzystniejsza sytuacja z przyrostem

funkcjonalnym, w którym najintensywniej w skali województwa przebiegają procesy urbanizacyjne, tworzy zdelimitowany Poznański Obszar Metropolitalny3 (POM). Dowodem na silną
w tym obszarze tendencję suburbanizacyjną, jest dekoncentracja ludności miejskiej, zwłaszcza miasta Poznania, przy
jednoczesnym wzroście liczby ludności w strefie podmiejskiej.

W strukturze wieku ludności 61,3% mieszkańców to osoby
w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym
i 19,4% w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego, wyrażony liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym (przed - i poprodukcyjnym) przypadających na 100 osób
w wieku produkcyjnym, zwiększył się od roku 2013 o 6,0 p.p.
i wyniósł 63,1 os., co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Wiodącymi ośrodkami osadniczymi w południowej części
Wielkopolski są Kalisz i Ostrów Wielkopolski, które tworzą
układ dwubiegunowy – Aglomerację Kalisko-Ostrowską. Zachodzące tu procesy urbanizacyjne koncentrują się w paśmie
o przebiegu równoleżnikowym, a strefa dynamicznego rozwoju obejmuje zarówno ww. miasta centralne aglomeracji,
jak i gminy położone wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich
(Nowe Skalmierzyce, Opatówek i Odolanów).

Na koniec 2017 r. zanotowano 1 541,7 tys. pracujących1
(333,9 na 1 000 mieszkańców, przy średniej krajowej 307,9),
co stanowiło 72,3% ogółu ludności Wielkopolski w wieku produkcyjnym. Najwięcej osób pracowało w szeroko pojętym
sektorze usług – 54,8%, w sektorze przemysłu i budownictwa
– 31,3%, a w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie –
13,9% .
Struktura ludności wg grup wiekowych w 2017 r.
19,4%

19,3%

Równie istotną rolę pełnią miasta subregionalne: Gniezno,
Konin, Piła i Leszno, których oddziaływanie wiąże się głównie
z funkcjami usługowymi o charakterze ponadlokalnym.

charakterystyka województwa

naturalnym 3,4‰, wystąpiła na terenach wiejskich. W miastach wskaźnik ten na koniec 2017 r., był trzy razy mniejszy
i wyniósł 1,0‰. Najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego wystąpił w powiatach: poznańskim (6,87‰), grodziskim
(4,87‰) i średzkim (4,40‰), natomiast najniższy zarejestrowano w Kaliszu (-3,46‰), Koninie (-1,28‰) i powiecie kolskim (-1,22‰).

3 PZPPOM zatwierdzony 25.03.2019 r.

REGIONY I PODREGIONY WG NTS W 2017 r.

NTS1 - Region Północno-Zachodni (Makroregion)
NTS2 - Wielkopolska (Region)
NTS3 - Podregiony - 6

wiek przedprodukcyjny

NTS4 - Powiaty - 31+4
NTS5 - Gminy - 226

wiek produkcyjny

wiek poprodukcyjny

REGION
PÓŁNOCNOZACHODNI
WIELKOPOLSKA

61,3%
Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS 2019 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim
zmniejszyło się w ciągu 5 lat prawie o 100,0 tys. osób
i w końcu 2017 r. dotyczyło tylko 58,9 tys. osób (2,8% ogółu bezrobotnych w kraju). Stopa bezrobocia rejestrowanego
wyniosła 3,7% i należała do najniższych w kraju (przy średniej
dla Polski 6,8%). Najwyższą stopę bezrobocia zarejestrowano
w powiatach: konińskim 11,4%, słupeckim 8,2% i złotowskim
8,1%, najniższą w Poznaniu 1,4% oraz w powiatach: poznańskim i wolsztyńskim 1,7%, a także kępińskim 1,9%.
SIEĆ OSADNICZA
Liczba miejscowości tworząca sieć osadniczą województwa
wielkopolskiego od 2012 r. wzrosła i tworzy ją 5 569 jednostek osadniczych2 113 miast, 4 347 wsi oraz 1 109 miejscowości pozostałych. W analizowanych latach 4 miejscowości
gminne uzyskały status miejski (Dobrzyca, Chocz, Jaraczewo i Opatówek), co oznacza, że Wielkopolska skupia obecnie najwięcej w Polsce miast (12,1%). W tym samym czasie
o 21 zwiększyła się liczba sołectw, do 3 878. Administracyjnie województwo dzieli się na 35 powiatów (w tym 31 ziemskich i 4 grodzkie: Kalisz, Konin, Leszno i Poznań) i 226 gmin,
z czego 19 to gminy miejskie, 94 miejsko-wiejskie i 113 wiejskich.
Poznań, z siedzibą władz wojewódzkich i samorządowych,
pełni funkcję dominującą. Potencjał ludnościowy, ekonomiczny i naukowy przekłada się na znaczny udział tego ośrodka w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym województwa wielkopolskiego. Miasto wraz z formującym się obszarem
1 pracujący (faktyczne miejsca pracy) wg BDL GUS, 2019 r.
2 Stan na koniec 2017 r

PILSKI

POZNAŃSKI
M. POZNAŃ

KONIŃSKI

LESZCZYŃSKI
KALISKI

PODREGIONY

Dla celów monitorowania procesów rozwoju, porównań
i analiz, a także dedykowania środków z funduszy strukturalnych i spójności, obowiązuje na terenie Unii Europejskiej
Wspólna Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych dla Celów
Statystycznych (NUTS). W Polsce od 1.01.2000 r. przyjęła
nazwę Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) i „wprowadziła” Wielkopolskę do Regionu Północno-Zachodniego (jednego z sześciu). Tym samym
aktem prawnym województwo wielkopolskie „podzielono”
na 6 podregionów: kaliski, koniński, leszczyński, pilski,
poznański i Miasto Poznań. Od 1. 01. 2015 r. zwiększono
w Polsce liczbę podregionów, do 72. Od 1.01.2018 r., do 73
i jednocześnie zmieniono nazwy jednostek NUTS 1 i NUTS 2
Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.
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KOMUNIKACJA

GOSPODARKA

Województwo wielkopolskie wpisane jest w europejską przestrzeń transportową poprzez system międzynarodowych dróg
kołowych, linii kolejowych oraz dróg żeglownych. Zasadnicze
powiązania komunikacyjne Wielkopolski z krajami Unii Europejskiej wyznaczają dwa europejskie korytarze transportowe:

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 422 094 (wpisanych do rejestru REGON na koniec grudnia 2017 r.) wzrosła
od 2013 r. o 6,6% i stanowi o potencjale ekonomicznym Wielkopolski, lokując województwo na trzecim miejscu w kraju.
71,8% z niech to podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne, pozostałą część tworzą podmioty
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej. Pod względem branżowym dominował:
handel i naprawa pojazdów 35,9%, a działalność związaną
z przemysłem i budownictwem deklarowało 23,2% ogółu
zarejestrowanych podmiotów. Działalność finansową, ubezpieczeniową i obsługę nieruchomości wykonywało 7,2% a pozostałą działalność usługową 30,9% podmiotów. Rolnictwo,
leśnictwo i rybactwo skupiało 2,8% jednostek.

•

Bałtyk – Adriatyk, łączący porty Morza Bałtyckiego
w Świnoujściu, Szczecinie, Gdańsku i Gdyni z portami
nad Adriatykiem, poprzez linie kolejowe nr: 271, 351
i 131;

•

Morze Północne – Bałtyk, łączący porty Morza Północnego
przez Polskę z portami państw bałtyckich przebiegający
przez Wielkopolskę linią kolejowa nr 3 i autostradą A2.

Szlaki kolejowe ważne dla międzynarodowych przewozów
pasażerskich określa „Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC)”, natomiast „Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC)”
wyznacza najważniejsze, w skali kontynentu, kolejowe szlaki
towarowe. Wśród nich przebiegające przez Wielkopolskę to:
•

•

•

E 20 / C-E 20 Ostenda – Bruksela - Hanower – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa - Omsk – Irkuck – Władywostok - Pietropawłowsk, w Wielkopolsce biegnący
linią kolejową nr 3 Warszawa – Poznań – Kunowice;
E 59 Malmo/Ystad – Świnoujście/Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki, w regionie realizowany liniami
kolejowymi: nr 271 Wrocław - Poznań i nr 351 Poznań
– Szczecin;
C-E 65 Gdynia – Bydgoszcz – Barłogi – Katowice – Zebrzydowice – Wiedeń – Lublana – Rijeka, w województwie
posadowiony na linii kolejowej nr 131 Chorzów – Barłogi
– Tczew;

Spośród newralgicznych szlaków drogowych objętych „Europejską Umową o głównych drogach ruchu międzynarodowego
(AGR)”, Wielkopolskę przecinają trasy:
•

E 30 Cork – Londyn – Haga – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Omsk, którego odcinek stanowi
autostrada A2 Kunowice – Poznań – Warszawa - Terespol;

•

E 67 Helsinki − Tallin − Ryga − Kowno − Warszawa − Wrocław − Hradec Kralove − Praga, w Wielkopolsce jest to
droga ekspresową S8 Kudowa Zdrój - Wrocław – Kępno Piotrków Trybunalski - Warszawa – Budzisko;

•

E 261 Świecie – Poznań – Wrocław, który w Wielkopolsce
przebiega drogą ekspresowa S5 Nowe Marzy A1 - Bydgoszcz - Gniezno – Poznań - Leszno - Wrocław – Lubawka.

Układ dróg wodnych Wielkopolski powiązany jest z europejskim systemem dróg śródlądowych poprzez międzynarodowy
szlak wodny E70 Rotterdam – Enschede - Magdeburg – Berlin – Czarnków – Bydgoszcz – Elbląg – Kaliningrad – Kłajpeda,
wyznaczony po rzece Noteci Dolnej. Dla przestrzeni zarówno
Wielkopolski, jak i województw ościennych cyt. szlak wodny
jest korzystny i służy rozwojowi żeglugi turystycznej, tworząc tzw. „Wielką Pętlę Wielkopolską”, która przebiega Wartą
z Konina przez Poznań do ujścia rzeki Noteć (na terenie województwa lubuskiego), następnie Notecią przez Czarnków
do Bydgoszczy, skąd kanałem Górnonoteckim przez jezioro
Gopło i Kanał Ślesiński „zamyka się” w Koninie.
Punktem węzłowym zarówno obu korytarzy transportowych,
jak i szlaku wodnego, jest miasto Poznań, określone w sieci
TEN-T jako terminal kolejowo-drogowy wraz międzynarodowym Portem Lotniczym Poznań-Ławica.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w roku
2017 kształtowało się na poziomie 1 112,6 tys. pracowników.
W jednostkach przemysłowych pracowało 31,3%, budowlanych 28,9%, a w edukacji 9,0% ogółu zatrudnionych.
Dominują (95,4%) przedsiębiorstwa „mikro” zatrudniające do
9 pracowników. Wśród podmiotów zatrudniających powyżej
250 pracowników występuje 67 jednostek, które stanowią
1,6% wszystkich podmiotów i zatrudniają ponad 1 000 osób.
Wskaźnik aktywności gospodarczej, mierzony liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys.
ludności w wieku produkcyjnym, wzrósł od 2013 r. o 225
i osiągnął w Wielkopolsce na koniec 2017 r. wielkość 1 973
(w kraju 1 833). Najwyższa aktywność gospodarcza występuje w gminach wiejskich: Suchy Las i Tarnowo Podgórne, odpowiednio: 3 830 i 3 548 oraz w Poznaniu 3 512 na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Najniższą aktywność zanotowano
w gminach miejsko-wiejskich: Wysoka - 548, Łobżenica - 562
i Przedecz - 583 podmioty gospodarcze na 10 tys. ludności
w wieku produkcyjnym.
Korzystne zmiany, jakie dokonały się w gospodarce po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej umocniły, nie tylko
w wyniku pozyskiwania funduszy strukturalnych, pozycję
Wielkopolski wśród najsilniejszych gospodarczo regionów
kraju.
O potencjale gospodarczym świadczy przede wszystkim Produkt Krajowy Brutto (PKB), którego wartość w ciągu 5 lat
wzrosła o 41 333 mln zł (24,6%) osiągając w 2016 r. wielkość
183 778 mln zł (w cenach bieżących), co w przeliczeniu na
1 mieszkańca stanowiło 52 844 zł (9,1% więcej od średniej
krajowej). W Wielkopolsce wytworzono 9,9% krajowej wielkości PKB, o 3,2 p.p. więcej niż w 2011 r. Tylko województwa
Mazowieckie i Śląskie osiągnęły wyższe procentowe udziały,
odpowiednio: 22,3% i 12,3%. PKB przeliczony na 1 mieszkańca, a wyrażony we wspólnej umownej walucie, która eliminuje różnice w poziomach cen między krajami – standardzie

Poziom gospodarczy województwa wielkopolskiego jest jednak zróżnicowany terytorialnie, biorąc pod uwagę udział
podregionów w tworzeniu PKB całego regionu. Dominującą
rolę odgrywa miasto Poznań, na terenie którego w 2016 r.
wytworzono 28,3% PKB województwa (jednocześnie wartość
wytworzonego w podregionie PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca była dwukrotnie wyższa od średniej krajowej i blisko
82,0% większa od średniej wojewódzkiej). W ciągu 5 lat
w 3 podregionach zauważono spadki wartości PKB: m. Poznań
(-1,2%), konińskim (-1,0%) i pilskim (-0,3%). Równocześnie
w 3 podregionach, wzrosła wartość PKB: poznańskim 1,7%,
kaliskim 0,6% i leszczyńskim 0,1%.
Udział podregionów województwa
wielkopolskiego w tworzeniu produktu
krajowego brutto w 2016 r. (ceny bieżące)
POLSKA

WIELKOPOLSKA
21,1%

28,3%

która stanowiła 1,4% wszystkich dochodów. Deficyt finansowy
odnotowano w budżetach: samorządu województwa, 17 powiatów i 134 gmin, natomiast 14 powiatów i 88 gmin osiągnęło nadwyżkę budżetową. Wśród 4 pozostałych gmin – miast
na prawach powiatów, tylko Poznań wypracował nadwyżkę
budżetową.
WYBRANE WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE MIEJSCE
WIELKOPOLSKI W SKALI KRAJU
8.

ludność na 1 km2

4.

liczba zgonów na 1 000 ludności

8.

dochody ogółem budżetów JST na 1 mieszkańca

6.

wydatki ogółem budżetów JST na 1 mieszkańca

15.

pozyskane z UE środki w budżetach JST
na 1 mieszkańca

7.

drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2

8.

linie kolejowe eksploatowane na 100 km2

9.

samochody osobowe zarejestrowane na 1 000 		
ludności

13.

łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys.
ludności

3.

pracujący

6.

przeciętne wynagrodzenie brutto

5.

podmioty gospodarki narodowej wg REGON
na 10tys. ludności

3.

Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca (2016 r.)

5.

Wartość Dodana Brutto na 1 pracującego (2016 r.)

1-2

globalna produkcja rolnicza

2.

w produkcji buraków cukrowych

3.

w uprawie warzyw gruntowych

2.

w produkcji pogłowia zwierząt gospodarskich

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie US Katowice 2018 r.

1.

w produkcji jaj kurzych

Kolejnym wskaźnikiem charakteryzującym potencjał gospodarczy regionu jest wytworzona w kwocie 162 337 mln zł,
Wartość Dodana Brutto (WDB), której udział w puli krajowej
stanowił 9,9%. Największą część WDB województwa wielkopolskiego generują przedsiębiorstwa branży przemysłowej – 30,8%, firmy z zakresu handlu i napraw, transportu,
gospodarki magazynowej, zakwaterowania i gastronomi,
a także informacji i komunikacji – 29,0% z ogółu wytworzonej wartości, na trzecim miejscu lokują się podmioty gospodarcze prowadzące pozostałą działalność usługową – 22,1%.
Kolejne części WDB Wielkopolski tworzą podmioty zajmujące
się: działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą
nieruchomości i firm – 7,6%, budownictwem – 6,8%, a także
rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem – 3,7%.

3.

wartość produkcji sprzedanej przemysłu

8,3%
9,9%
13,2%

kaliski

koniński

leszczyński

pilski

15,9%
13,2%
poznański
m.Poznań

charakterystyka województwa

siły nabywczej (Purchasing Power Standard – PPS), wzrósł od
2011 r. o 7 p.p. Był jednak niższy od średniej dla 28 krajów Unii Europejskiej (29 200 PPS) i wyniósł 21 700 PPS co
oznacza osiągnięcie pułapu 75,0%, przy średniej dla Polski
19 900 PPS (68,0% unijnego dochodu).

na 1 mieszkańca
2.

wartość produkcji
na 1 mieszkańca

sprzedanej

budownictwa

2.

wartość sprzedaży detalicznej na 1 mieszkańca

12.

liczba ośrodków innowacyjnych na 100 tys.
podmiotów

10.

wielkość nakładów na działalność badawczo
-rozwojową na 1 pracującego

WDB przeliczona na 1 pracującego w gospodarce narodowej,
określa poziom wydajności pracy. Wskaźnik ten dla Wielkopolski w 2016 r. był o 2,1% niższy od średniej krajowej
i wyniósł 111 549 zł (w cenach bieżących). Poziom krajowy
przekroczył jedynie wskaźnik wydajności pracy w rolnictwie
o 49,3%, osiągając wartość 29 494 zł (mniej o 5 261 zł niż
w 2011 r.), przy średnim krajowym 19 749 zł (również mniej
o 8 358 zł w porównaniu do 2011 r.). Największy dystans
w poziomie wydajności pracy zanotowano w budownictwie
i przemyśle, odpowiednio 12,9 i 7,3%, poniżej średniej krajowej.
Elementem szeroko pojętej gospodarki, jest także sytuacja
finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST). Analiza
budżetów tychże jednostek przeprowadzona za lata 2012 2017, wykazała umiarkowane zróżnicowanie. Łączny niedobór finansowy wielkopolskich JST wzrósł w przeciągu 5 lat
o 0,6 p.p. i na koniec 2017 r. osiągnął wartość 282,6 mln zł,
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OCHRONA PRZYRODY
Województwo wielkopolskie jest regionem zróżnicowanym
pod względem walorów przyrodniczych. Osnowę systemu
przyrodniczego województwa tworzy przede wszystkim
układ hydrograficzny dorzecza rzeki Odry – fragment zlewni Warty z Notecią, Widawy, Baryczy, Stobrawy, Krzyckiego
Rowu i Obrzycy wraz z elementami rzeźby terenu, z których
najważniejszą rolę odgrywają strefy wododziałowe oraz powierzchnie wysoczyznowe. Główną oś układu przyrodniczego
Wielkopolski stanowi dolina rzeki Warty, będaca jednocześnie korytarzem ekologicznym o randze krajowej.
Na terenie województwa wielkopolskiego (w całości lub
w częściach) powołano na mocy ustawy o ochronie przyrody następujące formy ochrony przyrody: 2 parki narodowe, 98 rezerwatów przyrody, 13 parków krajobrazowych,
33 obszary chronionego krajobrazu, 78 obszarów Natura 2000
(w tym 19 obszarów ptasich 59 obszarów siedliskowych),
1 stanowisko dokumentacyjne, 248 użytków ekologicznych,
5 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, 3 190 pomników
przyrody oraz wprowadzono ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Wielkopolska zajmuje wg danych za 2018 r.,
8 miejsce w kraju pod względem udziału obszarów chronionych
w ogólnej powierzchni województwa (z wyłączeniem obszarów Natura 2000). Obszary te zajmują 31,6% powierzchni województwa (943 066,37 ha), przy średniej dla całego kraju 32,6%
(10 182 355,75 ha). Udział obszarów chronionych województwa w ogólnej powierzchni tych obszarów w Polsce wynosi
9,3%.
W okresie 2015–2019 r. zmianie uległa struktura obszarów
chronionych. W tym czasie zlikwidowano jeden rezerwat
przyrody Wyspy na Jeziorze Bytyńskim - powodem likwidacji
rezerwatu była bezpowrotna utrata wartości przyrodniczych,
dla ochrony których został powołany rezerwat. Po likwidacji
rezerwatu na Jeziorze Bytyńskim powołano zespół przyrodniczo - krajobrazowy, obejmujący swym zasięgiem obszar,
który był rezerwatem. Powołano jeden rezerwat "Nietoperze
w Starym Browarze" (Piła), tym samym liczba rezerwatów

ochrona przyrody
Jedyne w Wielkopolsce stanowisko dokumentacyjne znajduje się pod ziemią. Stanowisko jest fragmentem formacji geologicznej o powierzchni 266 m2, zlokalizowanym
w przekopie południowo-zachodnim w kopalni soli Kłodawa, na głębokości 600 m poniżej powierzchni ziemi.
Szczególnym celem ochrony stanowiska jest zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych fragmentu wyrobiska podziemnego, oraz ukazanie pokładów najmłodszej soli
kamiennej różowej.
Formy ochrony przyrody
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska (GDOŚ), 2019. Centralny rejestr form ochrony przyrody
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Zmienił się obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Prosny. Obszar ten został utworzony w 1996 r. na terenie ówczesnego województwa kaliskiego. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów Sejmik Województwa Wielkopolskiego
24 czerwca 2019 r. powołał nowy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, który zajmuje obecnie około 10,0%
terenu poprzedniego obszaru chronionego krajobrazu Dolina
rzeki Prosny.
Nastąpiły również zmiany w obszarach Natura 2000 – jeden
z obszarów Lipnickie Mokradła zakwalifikowano jako położony w obrębie województwa wielkopolskiego (wcześnie uznawano jako przynależny wyłącznie do obszaru województwa
łódzkiego) i tym samym liczba obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce wynosi 78 obszarów. Trwa również proces zmiany
statusu obszarów siedliskowych, ze statusu obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty na specjalne obszary ochrony siedlisk. W województwie jest 14 specjalnych obszarów
ochrony siedlisk oraz 45 obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty.
Samorządy gmin powołały w latach 2015–2019 r. 100 pomników przyrody, tym samym ich liczba w Wielkopolsce wyniosła
3 190. Wzrosła również o 14 liczba użytków ekologicznych,
do 248 użytków. W 2016 roku utworzono dwa zespoły przyrodniczo - krajobrazowe: Pradolina Miłosławska oraz Jezioro
Bytyńskie (na obszarze zlikwidowanego rezerwatu przyrody)
i tym samym liczba zespołów przyrodniczo – krajobrazowych
wzrosła do 5.
W minionych pięciu latach nie zmieniła się w województwie
liczba parków narodowych, parków krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych.
Część obszarów objętych formami ochrony przyrody posiada
ustanowione plany ochrony i plany zadań ochronnych. Plany
ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego i Drawieńskiego Parku Narodowego są w trakcie ustanawiania w drodze
rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska. Planami objęto również 64 rezerwaty przyrody oraz
3 parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka,
Park Krajobrazowy Promno i Pszczewski Park Krajobrazowy.
Ustanowiono także 48 planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 położonych w całości lub w części na terenie
województwa.
LASY

2500

500

przyrody w województwie nie zmieniła się. Centralny Rejestr
Form Ochrony Przyrody, poza wymienionymi obszarami chronionego krajobrazu, wskazuje także obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Wirynki, powołany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/264/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca
1998 r. Przedmiotowa uchwała, ze względu na brak ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego,
nie weszła w życie, a tym samym nie zaistniała w obrocie
prawnym. Spowodowało to zmniejszenie liczby obszarów
chronionego krajobrazu o 1 obszar, do liczby 33.

Lasy w województwie wielkopolskim zajmowały w 2017 r.
768 811,17 ha, co stanowiło 25,8% powierzchni województwa, przy średniej krajowej 29,6%. Od 2013 r., nieznacznie
o 0,1%, wzrósł poziom lesistości. Stawia to Wielkopolskę na 12
miejscu w kraju. Rozmieszczenie lasów w województwie nie
jest równomierne; największe obszary leśne pokrywają północną i północno-zachodnią część województwa. Największą
lesistością, przekraczającą 50,0%, wyróżniają się gminy: Jastrowie (71,2%), Miedzichowo (69,0%), Wieleń (66,1%), Wronki (62,7%), Drawsko (61,7%), Sieraków (57,7%), Krzyż Wlkp.
(56,6%), Sośnie (54,3%), Powidz (53,6%), Międzychód (50,8%)
oraz Piła (50,2%). Ponad połowa gmin (148) charakteryzuje
się wskaźnikiem lesistości poniżej lub równym średniej dla

środowisko przyrodnicze

Formy ochrony przyrody

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie GDOŚ, ZPKWW, 2019 r.
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województwa. Najmniej powierzchni leśnych (poniżej 3,0%)
występuje w centralnej i wschodniej części województwa,
m.in. w gminach: Rozdrażew (0,4%), Turek miasto (0,6%),
Kleczew (1,4%), Damasławek (1,7%), Granowo (1,8%), Kleszczewo (2,2%) i Olszówka (2,8%).

Na cele nieleśne w 2017 r. wyłączono 83 ha gruntów leśnych.
Łącznie w okresie 2014–2017 wyłączono z produkcji leśnej
427 ha gruntów leśnych i powierzchnia ta zwiększyła się
w porównaniu z latami 2010–2013, kiedy wyłączono z produkcji leśnej 329 ha gruntów leśnych.

Systematycznie maleje powierzchnia nowych zalesień.
W latach 2006–2009 zalesiono 2 116,3 ha, w okresie 2010-2013 na terenie województwa wielkopolskiego zalesiono ogółem 968,9 ha, natomiast w latach 2014-2017 przekształcono na grunty leśne tylko 385,9 ha. Zjawisko to jest
związane między innymi z zakończeniem wsparcia zalesień
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
(PROW).

W strukturze własnościowej przeważają lasy należące do
Skarbu Państwa (87,3% ogólnej powierzchni lasów). Pozostała
część to głównie lasy prywatne.

lasy i gleby
Największa lesistość w Wielkopolsce występuje w gminie
Jastrowie – 71,2%, najmniejsza w gminie Rozdrażew oraz
gminie miejskiej Turek, w których lasy zajmują poniżej 1,0%
powierzchni gminy (0,4% oraz 0,6%).
Najstarsze, ponad 200 letnie, drzewostany sosnowe spotyka się w Wielkopolskim Parku Narodowym w okolicach Puszczykowa. Średni wiek drzewostanów w Wielkopolsce wynosi
54 lata (w Polsce 57 lat). Gatunkiem dominującym w lasach
województwa jest sosna zwyczajna, której przeciętny udział
w drzewostanach wynosi 76,9%, a w Puszczy Noteckiej stanowi aż 95,0% drzewostanu.
Na terenie województwa znajdują się dwa Leśne Kompleksy
Promocyjne: „Lasy Rychtalskie” i „Puszcza Notecka”, które
służą wdrażaniu proekologicznej polityki leśnej państwa.
Zalesienia w Wielkopolsce
w latach 2007-2017 (ha)
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie (BDL GUS), 2019 r.

Wielkopolska nie posiada gruntów ornych zaliczanych do
I klasy określanych jako gleby orne najlepsze, a gleby II klasy (gleby orne bardzo dobre) to tylko 1,0% gruntów ornych.
Gminami, w których 50,0% i więcej obszaru zajmują gleby
orne bardzo dobre i dobre (klasy II i IIIa) są: Piaski – 58,0%,
Pępowo – 57,0%, Chodów – 56,0%, Krobia – 55,0%, Rozdrażew
– 52,0% i Pogorzela – 50,0%.
Bonitacja jakości gleb
Klasy bonitacyjne gruntów ornych (%)
1,0%
17,0%

1,0%

0,0% (klasa I nie występuje)
12,0%

II

IIIa
12,0%

IIIb

IVa
IVb
V
22,0%

24,0%
11,0%
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Zasobność gleb w województwie wielkopolskim w latach 2007-2011. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu 2013.

GLEBY
Gleby województwa wielkopolskiego charakteryzują się
znacznym zróżnicowaniem jakości i zasobności. Warunki
glebowe zmieniają się od dobrych na wysoczyznach morenowych (część środkowa i południowa województwa) do
niekorzystnych na sandrach, w strefach krawędziowych
i w dolinach (część zachodnia, północno-zachodnia, wschodnia i południowa województwa). W województwie dominują
gleby słabej i średniej jakości. Udział użytków rolnych niskourodzajnych klas V i VI oraz gleb nieprzydatnych rolniczo
(VI RZ – które nadają się tylko pod zalesienia) jest wysoki
i wynosi ponad 40,0%. Gleby określane pod względem przydatności rolniczej jako grunty orne dobre i średnio dobre klasa gleb III a, III b - stanowią 24,0% powierzchni gruntów.
Najlepsze gleby tworzą zwarty kompleks w południowej części województwa, rozciągający się pomiędzy Lesznem na
zachodzie i Kaliszem na wschodzie, szczególnie na terenie
powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego
i rawickiego. Znaczne, jednak bardziej rozproszone kompleksy gleb wysokiej jakości, znajdują się w części środkowej
województwa, po zachodniej i wschodniej stronie Poznania,
tj. na terenie powiatów: szamotulskiego, grodziskiego, nowotomyskiego i kościańskiego oraz gnieźnieńskiego, poznańskiego, średzkiego i wrzesińskiego. Większość gruntów ornych województwa (78,0% powierzchni) zaliczona została do
żytnich kompleksów przydatności rolniczej (4–7). Mały udział
(15,0%) stanowią grunty orne najwyższej jakości zaliczone do
kompleksów pszennych (1–3). Pozostałe 7,0% gruntów ornych
zaliczono do kompleksów zbożowo-pastewnych (8–9).
WODY POWIERZCHNIOWE
Województwo wielkopolskie z punktu widzenia uwarunkowań
hydrograficznych należy do dwóch regionów wodnych. Pierwszy z nich, Region Wodny Warty, obejmuje przeważający
obszar województwa, w tym jego część północną, środkową
i południowo-wschodnią. Z kolei południowo-zachodnie tereny województwa należą do Regionu Wodnego Środkowej
Odry.
Najważniejszymi dopływami rzeki Warty są Noteć i Prosna.
Z kolei ważnym dopływem Odry, który odwadnia południowo-zachodnią część regionu jest rzeka Barycz.
Wielkopolska charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem jezior. Najwięcej jezior położonych jest w północnej
części województwa, natomiast w części południowej jeziora
niemal wcale nie występują. W sumie w województwie znajduje się blisko 800 jezior, z czego ok. 58,0% to jeziora małe,
o powierzchni poniżej 10 ha. Tylko ok. 8,0% jezior posiada
powierzchnię powyżej 100 ha. Największe z nich to jeziora:
Powidzkie (1 035,9 ha), Zbąszyńskie (742,5 ha), Niedzięgiel
(550,9 ha), Gosławskie (454,5 ha) i Dominickie (343,9 ha).
Ocena jakości wód powierzchniowych opiera się na dwóch
filarach tj. ocenie stanu/potencjału ekologicznego, skupiającej się na ocenie zbieżności struktury ekosystemów wodnych
z warunkami naturalnymi oraz ocenie stanu chemicznego,
skupiającej się na zanieczyszczeniach szczególnie szkodliwych dla środowiska i człowieka. Oceny te prowadzone są

nieczyszczeniu, opracowuje się i wdraża na obszarze całego
państwa jeden wspólny program działań.

W roku 2017 przeprowadzono klasyfikację stanu/potencjału
ekologicznego dla 66 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Dobry stan/potencjał ekologiczny osiągnęły
2 JCWP, umiarkowany stan/potencjał ekologiczny charakteryzował największą liczbę JCWP – 48 JCWP (73,0%), słaby –
8 JCWP (12,0%), zły – 8 JCWP (12,0%). Klasyfikacja stanu chemicznego wykonana została w roku 2017 dla 102 JCWP. Wykazała ona stan chemiczny poniżej dobrego we wszystkich
badanych częściach wód.

W roku 2017 kontynuowano badania wód podziemnych na
obszarach, gdzie istniało zagrożenie zanieczyszczeniem
związkami azotu ze źródeł rolniczych wskazanych do badań
w latach poprzednich. Badania wykonano w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych. W ich wyniku zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego stwierdzono w 4 punktach
pomiarowych.

Stan wszystkich jednolitych części wód badanych w roku
2017 będący oceną końcową, określono jako zły. Stąd też,
osiągnięcie przez jednolite części wód wyznaczonych celów
środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, nadal wymaga wdrażania wielu działań zmierzających
do poprawy stanu wód.
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dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP).

stan/potenciał ekologiczny
jednolitych części
wód powierzchniowych (jcwp)

W roku 2017 wykonano ocenę stanu ekologicznego 24 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) naturalnych oraz
potencjału ekologicznego 7 JCWP silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych. Żadne z jezior
nie charakteryzowało się najwyższą oceną stanu/potencjału
ekologicznego: 4 JCWP naturalne sklasyfikowano w dobrym
stanie ekologicznym, 27 JCWP przypisano stan/potencjał
ekologiczny poniżej dobrego.
W roku 2017 przeprowadzono obserwacje hydromorfologiczne 20 JCWP jeziornych. Do klasy I zakwalifikowano tylko jedno jezioro - Krąpsko Długie położone na północy województwa w gminie Jastrowie. Pozostałe jeziora zostały ocenione
jako nieodpowiadające klasie I. W wyniku ogólnej oceny stanu wód jeziornych za rok 2017 obejmującej 44 JCWP, stan
wszystkich jezior oceniono jako zły.
WODY PODZIEMNE
W województwie wielkopolskim wody podziemne występują
w utworach czwartorzędu, paleogenu i neogenu (trzeciorzędu), kredy i jury. Wielkopolska współdzieli z województwami
sąsiednimi obszary wodonośne w postaci głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), charakteryzujące się wysoką zasobnością i dużymi walorami użytkowymi. Na obszarze
województwa występują 23 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 18 w utworach czwartorzędowych, 3 w piętrze
paleogeńsko-neogeńskim, 1 w utworze kredy, 1 w utworze
jury. Do najbardziej zasobnych należą w szczególności: GZWP
Wielkopolska Dolina Kopalna, Pradolina Warszawsko-Berlińska i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (Noteć).

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie WIOŚ w Poznaniu 2017 r.

wody

W 2017 r. badania jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego.
Wody o bardzo dobrej jakości (I klasy) odnotowano w ponad
4,0% punktów pomiarowych, wody dobrej jakości (II klasy) –
w przeszło 24,0%, zadowalającą jakość wód (III klasa) stwierdzono w przeszło 40,0%, niezadowalającą (IV klasa) – w więcej niż 20,0%, złą jakość wód (V klasa) oznaczono w blisko
11,0% punktów pomiarowych.

Najgłębsze w Wielkopolsce jest Jezioro Popielewskie (gm.
Trzemeszno) – 45,8 m głębokości maksymalnej.

ZANIECZYSZCZENIE ZWIĄZKAMI AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

Wielkopolskie rzeki i ich doliny tworzą korytarze ekologiczne umożliwiające przemieszczanie się organizmów żywych
w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Są to systemy
ekologiczne mające duży wpływ na różnorodność siedlisk
i biocenoz.

Intensywna produkcja rolna, stosowanie nawozów lub środków ochrony roślin w dawkach przekraczających potrzeby
nawozowe powoduje przedostawanie się zawartych w nich
składników (w szczególności azotu) do wód powierzchniowych i podziemnych, wpływając na ich jakość.
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, w celu
zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu takiemu za-

System ochrony przeciwpowodziowej województwa tworzy m.in. 765,4 km wałów przeciwpowodziowych, około
2 tys. budowli hydrotechnicznych, zbiorniki wodne, poldery przepływowe i kanały ulgi. Stan techniczny systemu
wodno-melioracyjnego i znajdujących się w nim budowli wodnych ulega sukcesywnej poprawie, jednak potrzeby
modernizacyjne są znacznie większe.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla potrzeb
socjalno-bytowych w województwie wielkopolskim są wody
podziemne. Postępująca susza lokalnie występujące zjawiska niżówki hydrogeologicznej są główną przyczyną utrudnionego zaopatrzenia w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych.
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stan chemiczny
jednolitych części
wód powierzchniowych (jcwp)

ZASOBY WÓD
Region zaliczany jest do najbardziej deficytowych w wodę
obszarów kraju – opady i spływ jednostkowy są poniżej
średniej krajowej. Wielkopolskę cechują niskie zasoby
wód powierzchniowych. Na to niekorzystne zjawisko składają się: uwarunkowania klimatyczne, niekorzystny bilans wodny, ograniczone hydrogeologicznie możliwości
retencyjne zlewni, niski poziom retencji i udziału lasów
i zadrzewień w strukturze użytkowania gruntów oraz zjawisko suszy.
Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w województwie wielkopolskim wynosiły w 2017 r. 1690,3 hm3/rok
(co stanowi co stanowi ok. 9,4% krajowych zasobów eksploatacyjnych), zaś przyrost zasobów wobec 2016 r. osiągnął
wielkość 15,6 hm3/rok. Z występujących poziomów wodonośnych największe znaczenie mają utwory czwartorzędowe
kolejno z utworów neogeńskich i paleogeńskich. Największe
pobory wód, przekraczające zasoby gwarantowane, występują na obszarze bilansowym P-VII (Warta od Neru do Prosny).
Obszary bilansowe P-XVII (Drawa) i P-XII (Warta od Obrzycka
do Noteci) charakteryzują się najmniejszym wykorzystaniem
wód podziemnych.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie WIOŚ w Poznaniu 2017 r.

stan jednolitych części
wód powierzchniowych (jcwp)

Zwiększanie skali retencjonowania wód w celu zapewnienia
równowagi w środowisku przyrodniczym oraz dla przeciwdziałania skutkom deficytu wód odbywa się w Wielkopolsce
m.in. poprzez: budowę nowych zbiorników retencyjnych czy
też ochronę przed zmianą użytkowania łąk, ekosystemów zależnych od wód (terenów podmokłych) i innych ekosystemów,
utrzymujących wysoką zdolność retencyjną. Zbudowano między innymi zbiorniki retencyjne w gminach Jutrosin, Jaraczewo, Rydzyna, odbudowano zbiornik w gminie Miedzichowo
czy wyremontowano Jaz Strużyska na rzece Głomia (w gminie
Krajenka).
W granicach Wielkopolski ekosystemy lądowe pozostające
w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi (tereny podmokłe, mokradła) zajmują, poza
obszarami objętymi ochroną prawną, nieco ponad 9,0% powierzchni regionu. Odgrywają one istotną rolę w retencjonowaniu wody na obszarze danej zlewni, wpływają na poprawę
bilansu wody i zwiększają zasoby wodne poprzez ograniczenie odpływu ze zlewni i racjonalne rozdysponowywanie wód
w czasie. Stanowią ostoję dziko żyjących zwierząt i roślin.
Wielkopolska charakteryzuje się średnim w skali kraju zagrożeniem powodziowym, wynikającym z sezonowego wysokiego
stanu wody niektórych rzek regionu. Szacuje się, że wszystkie obszary objęte zagrożeniem powodziowym obejmują
łącznie ok. 3,0% powierzchni województwa wielkopolskiego.
Przeciwdziałanie skutkom suszy
W związku z postępującymi zmianami klimatu oraz zagrożeniem wystąpienia zjawiska suszy w 2016 r. przystąpiono
do opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarach dorzeczy. W 2017 r. zostały opracowane takie
plany w regionie wodnym Warty, Środkowej Odry oraz Środkowej Wisły, które swoim zasięgiem obejmują województwo
wielkopolskie.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie WIOŚ w Poznaniu 2017 r.
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Susza jest zjawiskiem, wywołanym głównie niedoborem opadu, gdy dostępność wody jest poniżej średniej w określonych
warunkach naturalnych. Zagrożenie suszą występuje we
wszystkich gminach w Wielkopolsce. Najwyższy (4) stopień
zagrożenia suszą dotyczy 6,0% gmin w Wielkopolsce, 83,0%
gmin zagrożonych jest w stopniu znaczącym (3 stopień), natomiast 11,0% gmin w stopniu umiarkowanym (2 stopień).
Ze względu na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze

Negatywne skutki suszy mogą być odczuwalne zarówno dla
środowiska jak również dla gospodarki. Minimalizowanie
skutków suszy w Wielkopolsce następuje między innymi poprzez ograniczanie utraty naturalnej retencji oraz powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych:
w tym zwiększanie retencji na obszarach rolniczych czy leśnych, utrzymanie i tworzenie roślinnych pasów ochronnych
oraz rozbudowę sieci wodociągowej.
KOPALINY
Wielkopolska jest regionem zasobnym w złoża różnorodnych
kopalin. Wg stanu na 2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego występuje 1 566 udokumentowanych złóż kopalin,
w tym: 110 złóż surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa
naftowa oraz węgiel brunatny), 4 złoża surowców chemicznych (sól kamienna i sole potasowo-magnezowe) i 1 444 najbardziej rozpowszechnionych złóż surowców skalnych (gips
i anhydryt, kreda, piaski formierskie, piaski i żwiry, piaski
kwarcowe, surowce ilaste, surowce szklarskie oraz torfy),
a także 8 złóż wód podziemnych zaliczonych do kopalin (wody
lecznicze i termalne). Kopalinami o znaczeniu ponadlokalnym są surowce energetyczne - gaz ziemny (38,7% zasobów
krajowych i 53,7% zasobów Niżu Polskiego), ropa naftowa
(23,1% zasobów krajowych i 34,5% zasobów Niżu Polskiego),
węgiel brunatny (34,4% zasobów krajowych) oraz surowce
chemiczne: sól kamienna (13,1% zasobów krajowych) i sole
potasowo-magnezowe (13,0% zasobów krajowych).
Węgiel brunatny eksploatowany był w 2018 r. w czterech odkrywkach – „Drzewce”, „Pątnów IV” i „Tomisławice” w okolicach Konina oraz w odkrywce „Adamów” w okolicach Turka.
Złoża pozostałych kopalin, rozmieszczone na terenie województwa, mają znaczenie lokalne i wykorzystywane są głównie w produkcji materiałów budowlanych i w drogownictwie.
Z wszystkich udokumentowanych złóż (2018 r.), eksploatowanych było 433, z czego najwięcej - 388, to złoża surowców
skalnych. Spośród eksploatowanych surowców skalnych aż
93,0% stanowiły złoża piasku i żwiru. Pozostałe udokumentowane złoża to złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo
lub wstępnie, złoża eksploatowane okresowo lub zaniechane.
Obszar województwa wielkopolskiego stanowi również perspektywiczny rejon dla eksploatacji wód termalnych. Aktualnie gospodarczo wykorzystywane są 2 złoża wód termalnych
– „Swarzędz IGH-1” i „Tarnowo Podgórne GT-1” w wodnych
kompleksach rekreacyjno-sportowych („Termy Maltańskie”
w Poznaniu i „Tarnowskie Termy” w Tarnowie Podgórnym).
Planowane są kolejne inwestycje jak na przykład kompleks
rekreacyjno-leczniczy na wyspie Pociejewo w Koninie.
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wyróżnia się 4 etapy rozwoju suszy: atmosferyczna, glebowa
(rolnicza), hydrologiczna i hydrogeologiczna. Spośród wszystkich etapów rozwoju suszy, największy udział w Wielkopolsce
ma susza atmosferyczna, którą objęte są wszystkie gminy. Na
przeważającym terenie występuje w najwyższym (4) stopniu zagrożenia (81,0%). Zagrożenie suszą glebową (rolniczą)
w najwyższym stopniu (4) dotyka 19,0% gmin województwa,
w stopniu znaczącym (3) 39,0% gmin, natomiast w stopniu
umiarkowanym (2) 37,0% gmin. Są to obszary o przebiegu
południkowym od południowego wschodu oraz południowego zachodu ku północy. Suszą hydrologiczną w stopniu bardzo znaczącym (4) zagrożonych jest 5,0% gmin (środkowo-wschodnia część Wielkopolski), w stopniu znaczącym (3)
46,0% gmin, w umiarkowanym (2) 42,0%. Spośród wszystkich
etapów suszy, najmniej gmin zagrożonych jest wystąpieniem
suszy hydrogeologicznej (49,0% gmin na których zjawisko jest
mało istotne). Na obszarze pozostałych gmin, zagrożenie to
jest znaczące (2 stopień, 49,0% gmin - północna, zachodnia,
południowa część województwa z pominięciem doliny Warty
i Noteci) oraz w 2,0% występuje w stopniu umiarkowanym (2).

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
Na obszarze województwa występują zjawiska o charterze
niekorzystnym, które wpływają na jakość środowiska, w tym
także na poziom życia mieszkańców. Do najważniejszych
i najbardziej istotnych zjawisk w tym zakresie zaliczono:
•

Negatywne skutki eksploatacji kopalin - problemy związane z wpływem eksploatacji kopalin na środowisko
koncentrują się przede wszystkim we wschodniej części
województwa. Biorąc pod uwagę skalę i intensywność
zmian należy je określić jako zagrożenie środowiska
istotne w skali regionalnej. Negatywne oddziaływania na środowisko odkrywkowej eksploatacji kopalin,
w tym przede wszystkim wydobycia węgla brunatnego
w rejonie Konina i Turku, powodują przekształcenia
rzeźby terenu, zmiany w stosunkach wodnych, degradację gleb oraz zanieczyszczenia atmosfery, a także
zmiany użytkowania gruntów w wyniku intensywnych
procesów rekultywacji. Działalność górnicza w tym
rejonie sprawia, że Wielkopolska posiada największą
w skali kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych – według danych z 2017 roku jest to
10 277 ha co stanowi około 0,3% powierzchni ogólnej
województwa.

•

Niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego - główne źródła zanieczyszczeń powietrza w województwie związane są z energetycznym spalaniem
paliw. Istotnym źródłem jest ponadto emisja komunikacyjna z transportu drogowego. Najwięcej zanieczyszczeń emitują zakłady przemysłowe zlokalizowane
przede wszystkim we wschodniej części województwa.
kopaliny
Wielkopolska posiada złoża helu, które są składnikiem gazu
ziemnego. Najzasobniejsze złoża helu wstępują w rejonie
Rawicza oraz Odolanowa gdzie ten gaz jest odzyskiwany ze
złóż gazu ziemnego.
Wydobycie węgla brunatnego w rejonie Konina i Turku
to 12,4% wydobycia tego surowca w kraju.
W województwie znajduje się jedno z 38 krajowych złóż
torfów leczniczych (borowin) – w miejscowości Błażejewo
w powiecie śremskim.

Złoża kopalin w Wielkopolsce
Solanki, wody
lecznicze i termalne

Surowce szklarskie

Ropa naftowa
Gaz ziemny

Węgle brunatne

Torfy

Sole potasowomagnezowe

Sól kamienna

Surowce ilaste do
produkcji
kruszywa lekkiego

Gips i anhydryt

Kreda
Piaski formierskie

Surowce ilaste
ceramiki
budowlanej
Piaski kwarcowe

Piaski i żwiry
Gaz ziemny

Ropa naftowa

Węgle brunatne

Sole potasowo-magnezowe

Sól kamienna

Gips i anhydryt

Kreda

Piaski formierskie

Piaski i żwiry

Piaski kwarcowe

Surowce ilaste ceramiki budowlanej

Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego

Surowce szklarskie

Torfy

Solanki, wody lecznicze i termalne

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Bilans zasobów złóż w Polsce wg stanu
na 31 XII 2018 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
(PIG-PIB), 2019 r.
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Wody podziemne
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie PIG - PIB oraz WIOŚ, 2018 r.

•

Niekorzystny klimat akustyczny - negatywne oddziaływania hałasu, szczególnie na obszarach o pogorszonej
jakości powietrza atmosferycznego, powodują uciążliwości obniżające jakość życia mieszkańców. Zjawisko
to występuje zwłaszcza na obszarach miejskich oraz
w pobliżu głównych tras lub centrów komunikacyjnych
województwa. Problemy związane z degradacją klimatu akustycznego dotyczą przede wszystkim obszarów
położonych w otoczeniu dróg krajowych a także wojewódzkich. Negatywne oddziaływania akustyczne na
obszary położone w otoczeniu dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie (m.in. autostrada A2, droga ekspresowa S5 i S11, droga wojewódzka
nr 433 w Swarzędzu, nr 178 Obornikach, nr 430 Poznań
– Luboń – Mosina, nr 196 Poznań – Murowana Goślina,
nr 307 Poznań – Wysogotowo – Więckowice i w Opalenicy, nr 260 w Gnieźnie), są ograniczane m.in. poprzez realizację działań określonych w programach ochrony środowiska przed hałasem. Przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu mogą być związane również
z transportem kolejowym. Największe uciążliwości mają
miejsce na obszarach położonych w otoczeniu linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów
rocznie (linie: nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice,
nr 272 Kluczbork – Poznań Główny, nr 351 Poznań Główny
– Szczecin Główny, nr 353 Poznań Wschód – Skandawa).
Uciążliwości akustyczne związane są ponadto z funkcjonowaniem lotnisk, w szczególności lotniska cywilnego
Poznań-Ławica w Poznaniu oraz lotnisk wojskowych
Poznań–Krzesiny i Powidz. Minimalizowanie skutków
oddziaływań akustycznych wymaga nie tylko działań
w zakresie rozwiązań technicznych, ale również skoordynowanego i zintegrowanego planowania przestrzennego uwzględniającego wymogi ochrony przed hałasem.
W przypadkach największych konfliktów akustycznych
niezbędne jest wprowadzenie obszarów ograniczonego
użytkowania. Na terenie województwa dotychczas ustanowiono 4 takie obszary związane z przekroczeniami
dopuszczalnych poziomów hałasu dla: lotniska wojskowego w Powidzu oraz lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, a także dla drogi wojewódzkiej nr 184 oraz drogi
wojewódzkiej nr 196. W odniesieniu do lotniska wojskowego Poznań–Krzesiny, w związku ze zmianami przepisów prawa, istniejący wcześniej obszar ograniczonego
użytkowania stracił swoją moc prawną i podjęto pracę
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W dużych miastach regionu istotny wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają ponadto przedsiębiorstwa produkujące energię cieplną. W latach 2014-2015 odnotowano minimalny wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza
w stosunku do okresu 2010-2013. Niewłaściwy stan jakości powietrza, pomimo ogólnej poprawy sytuacji, powoduje obniżanie jakości życia mieszkańców, zwłaszcza
największych miast Wielkopolski. Istotnym problemem
pozostają nadal ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 (PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie
przekracza 10 mikrogramów natomiast PM2,5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż
2,5 mikrometra) występujące w sezonie zimowym. Powodem tych przekroczeń w sezonie grzewczym jest „niska emisja” z sektora komunalno-bytowego oraz emisja
z komunikacji miejskiej. Niewłaściwe paliwa stosowane
w instalacjach indywidualnych potęgują zagrożenie wystąpienia w miastach Wielkopolski zjawiska „smogu”,
który w sezonie jesienno-zimowym (grzewczym) występuje okresowo w części miast Polski. Dla obszaru Wielkopolski powołano programy ochrony powietrza w celu
podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

w celu jego ponownego ustanowienia. Ze względu na
zagrożenia klimatu akustycznego ustanowione zostały
programy ochrony przed hałasem powołane uchwałami
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (dla wybranych
odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych oraz obszarów miast) oraz uchwałami samorządów
lokalnych.
•

Zagrożenia związane z działalnością rolniczą - intensywna produkcja rolnicza, będąca jednym z istotnych
sektorów gospodarki województwa, stanowi źródło
negatywnych oddziaływań na środowisko, szczególnie
w zakresie gleb i wód. Skala i intensywność tych oddziaływań sprawia, że należy je uznać jako zagrożenia
środowiska istotne w skali regionalnej. Potencjalne
zagrożenie środowiska wynika z ponadnormatywnego
stosowania nawozów naturalnych w produkcji rolniczej
lub niewłaściwego ich przechowywania. Potencjalne zagrożenia związane są ponadto z funkcjonowaniem ferm
głównie trzody chlewnej, bydła i drobiu.

•

Niewielkie ryzyko występowania poważnych awarii
- na obszarze województwa znajdują się 124 zakłady umieszczone w rejestrze zakładów, potencjalnych
sprawców poważnych awarii w województwie. Na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 r. nie wystąpiły poważne awarie przemysłowe ani zdarzenia
o znamionach poważnej awarii przemysłowej.
W 2013 r. zarejestrowano jedynie dwa zdarzenia o znamionach poważnej awarii oraz jedno zdarzenie o znamionach poważnej awarii przemysłowej. Ograniczanie
ryzyka występowania poważnych awarii stanowi ważny
element zapewnienia stałego bezpieczeństwa regionu.

•

Ograniczone do wybranych obszarów ryzyko ruchów
mas ziemi - na obszarze województwa wielkopolskiego
występuje ponad 450 zewidencjonowanych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 285 osuwisk,
głównie w obrębie krawędzi wysoczyzn i dolin rzecznych
(2018). Zostały one wskazane w obrębie czternastu powiatów: poznańskiego, kościańskiego, gnieźnieńskiego,
gostyńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego,
wągrowieckiego, chodzieskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, rawickiego oraz miasta Poznań
i miasta Kalisz.

•

Niewielka skala zagrożeń związanych z negatywnym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych - postępujący wzrost liczby źródeł pól elektromagnetycznych w
województwie nie spowodował od 2013 przekroczenia poziomu dopuszczalnego. W celu ochrony ludności
przed polami elektromagnetycznymi przekraczającymi
dopuszczalne wartości oraz umożliwienia dotrzymania
standardów jakości środowiska ustanowiono jeden obszar ograniczonego użytkowania przy linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV w Kaliszu.

Zasoby środowiska oraz jakość poszczególnych jego komponentów dają możliwość rozwoju Wielkopolski. Problemy
związane z jakością środowiska takie jak niezadawalający
stan powietrza czy zanieczyszczenie wód, wymagają w kolejnych latach podjęcia dalszych działań służących nie tylko
rozwojowi gospodarki regionu, ale przede wszystkim ochronie środowiska jako podstawowego elementu decydującego
o jakości życia.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie mapy topograficznej i sozologicznej, BDL GUS 2018 r.

sieć osadnicza

SIEĆ OSADNICZA
Strukturę osadniczą Wielkopolski tworzy 5 569 jednostek
osadniczych1: 113 miast, 4 347 wsi oraz 1 109 miejscowości
pozostałych.
Województwo podzielone jest na 35 powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatu) oraz 226 gmin (w tym 19 miejskich,
94 miejsko-wiejskich oraz 113 wiejskich).
Sieć osadniczą cechuje korzystny rozkład przestrzenny jednostek, z centralnie położoną stolicą i gęstą, równomiernie
rozmieszczoną siecią miast. Elementami sieci są:
miejskie jednostki osadnicze:
• ośrodek metropolitalny, o znaczeniu krajowym:
Poznań – stolica Wielkopolski,

W większości wiejskich jednostek nadal dominującą funkcją pozostaje rolnictwo, choć systematycznie wzrasta
udział zatrudnionych w przemyśle i budownictwie oraz
w usługach.
Inna sytuacja występuję w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich położonych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym,
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a także w ramach obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Miejscowości zlokalizowane w ramach tych gmin, a położone blisko granicy
z miastami, rozwijają się szczególnie intensywnie i są często
przestrzennie i funkcjonalnie dużo silniej powiązane z dużymi ośrodkami miejskimi, niż z własnym ośrodkiem gminnym.

• ośrodek regionalny, dwubiegunowy zespół miast:
Kalisz i Ostrów Wielkopolski,
• ośrodki subregionalne:
Gniezno, Konin, Leszno i Piła,
• 25 ośrodków lokalnych – pozostałe miasta powiatowe,
• 81 pozostałych ośrodków miejskich;
wiejskie jednostki osadnicze:
• 102 wsi będących siedzibami gmin,
• 3 778 pozostałych wsi sołeckich,

MIASTA

• 467 wsi niesołeckich,

Wielkopolska to region z największą liczbą miast w kraju.

• 1 109 miejscowości pozostałych (kolonii, osad, przysiółków).

Liczba mieszkańców miast – 1 903 380 (8,2% ogółu ludności
miejskiej kraju)

Najważniejszymi elementami sieci osadniczej Wielkopolski
są: miasto Poznań – ośrodek wojewódzki, a także ośrodki
o znaczeniu regionalnym i subregionalnym. Ze względu na
wielkość, rolę w systemie osadniczym oraz znaczenie społeczno-gospodarcze w procesach rozwojowych kraju, Poznań
posiada status ośrodka metropolitalnego.

W ostatnich latach, od 2014 r., cztery wiejskie jednostki
osadnicze zmieniły swój status, stając się miastami, siedzibami gmin miejsko-wiejskich:

Miasto, wraz ze swoim obszarem metropolitalnym kreuje rozwój całego regionu (świadczy o tym duża dynamika gospodarcza i inwestycyjna, naukowo-technologiczna oraz społeczna
i kulturalna). Jest to też przestrzeń, w której najintensywniej w województwie przebiegają procesy urbanizacyjne.
Dwubiegunowy ośrodek o znaczeniu regionalnym – miasta Kalisz i Ostrów Wielkopolski – tworzą, wraz z przyległymi gminami powiatów kaliskiego, ostrowskiego i gminą Gołuchów z powiatu pleszewskiego, obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowską.
Zachodzący na tym terenie dynamiczny rozwój oraz procesy
urbanizacyjne koncentrują się w paśmie pomiędzy miastami centralnymi. Aglomeracja to drugi, co do liczby ludności
i znaczenia, obszar w regionie, którego zasięg oddziaływania
wykracza poza granice województwa wielkopolskiego.
Ważną rolę w układzie osadniczym województwa pełnią także ośrodki subregionalne: Gniezno, Konin, Leszno i Piła. Ich
rola i znaczenie wiążą się głównie z funkcjami gospodarczymi
i usługowymi o charakterze ponadlokalnym w zakresie m.in.:
usług administracji, zdrowia, szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego, handlu, obsługi biznesu i usług sportu.
Wiejską sieć osadniczą województwa tworzy łącznie 5 456
miejscowości podstawowych, w tym 4 347 wsi. Spośród miejscowości wiejskich 102 jednostki to ośrodki będące siedzibami gmin.

•

Dobrzyca w 2014 r.

•

Chocz w 2015 r.

•

Jaraczewo w 2016 r.

•

Opatówek w 2017 r.

Średnia wielkość miasta (16,8 tys. mieszkańców) jest jedną
z najniższych w kraju (przed województwem opolskim i lubuskim). Średnia dla kraju wynosi 25,0 tys.
Wskaźnik urbanizacji, czyli udział ludności miejskiej
w ogólnej liczbie ludności regionu stanowi 54,6% i jest niższy niż w kraju (60,1%). Najwyższy wskaźnik odnotowano
w podregionie pilskim – 54,0%, a najniższy w podregionie
poznańskim 40,5%.
Jedna z najniższych w kraju (po województwach śląskim,
dolnośląskim i małopolskim) koncentracja jednostek miejskich – jedno miasto przypada na 264 km2 (w kraju 339 km2).
Zróżnicowany wewnętrzny wskaźnik gęstości zaludnienia
w województwie – 117 (w kraju 123). Najniższa wartość
wskaźnika występuje w podregionie pilskim - 64, najwyższa
w poznańskim - 132. Wartość wskaźnika dla Poznania wyniosła 2 057. Od 2014 r. znaczące zmiany wystąpiły w podregionie poznańskim wzrost z 127 do 132 , a w Poznaniu spadek
z 2 083 do 2 057.
TERENY WIEJSKIE
Wielkopolska to 3 w kraju województwo z największą liczbą wsi (po mazowieckim i łódzkim).
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich – 1 585 830 (10,3%
ogółu ludności wiejskiej kraju).
Wskaźnik gęstości zaludnienia: od 18 os./km2 w gminie Miedzichowo do 424 os./km2 w gminie Komorniki

1 Stan na koniec roku 2017
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

demografia i mieszkalnictwo

DEMOGRAFIA I MIESZKALNICTWO
W przestrzeni województwa wielkopolskiego na koniec roku
2017, zanotowano 3 489,2 tys ludzi, co stanowi 9,1% mieszkańców kraju. Od roku 2014 liczba mieszkańców wzrosła
o 16,6 tys., tj. o 0,5%. W Polsce w tym samym czasie liczba
ludności spadła o 0,1%. Pod względem liczby ludności województwo ma 3 miejsce w kraju, po województwie mazowieckim i śląskim (14,0% i 11,8%).
Kobiety stanowią większą część populacji regionu (51,3%). Ich
udział jest nieznacznie niższy od średniego dla kraju (51,6%).
Ludność Wielkopolski skoncentrowana jest w centralnej części regionu. W Poznaniu mieszka 538,6 tys. osób, a w pozostałej części Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego 890,8
tys. osób, co łącznie stanowi 1 429,4 tys, czyli 41,0% ludności
województwa. Kolejnym skupiskiem ludności jest zlokalizowana na południu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w której zanotowano 357,1 tys. mieszkańców, z czego 101,6 tys.
w Kaliszu i 72,4 tys. w Ostrowie Wlkp. Jest to 10,2% populacji województwa. Pozostałe największe ośrodki miejskie
w regionie to: Konin (74,8 tys. osób), Piła (73,8 tys. osób),
Gniezno (68,9 tys. osób) oraz Leszno (64,2 tys. osób). Najmniejszymi miastami województwa są jednostki, w których mieszka poniżej 2 tys. mieszkańców. Są to: Dobra
(1,4 tys.), Jaraczewo (1,5 tys.), Stawiszyn (1,5 tys.), Dolsk
(1,6 tys.), Przedecz (1,7 tys.), Krzywiń (1,7 tys.), Wielichowo
(1,8 tys.), Chocz (1,8 tys.), Mikstat (1,9 tys.), Grabów nad
Prosną (1,9 tys.), Ostroróg (1,9 tys.) i Jutrosin (2,0 tys.).
Do największych miejscowości wiejskich w województwie należą: Koziegłowy w gminie Czerwonak (11,5 tys.), Plewiska
w gminie Komorniki (10,4 tys.), a także miejscowość gminna
Komorniki (8,4 tys.).
Największy wzrost liczby mieszkańców w ostatnim czasie
odnotowano na obszarach wiejskich gmin: Kórnik (o 18,4%,
z 16,1 do 19,1 tys.), Swarzędz (o 17,8% z 16,1 do 19,0 tys.) oraz
w gminach wiejskich: Komorniki (o 15,2% z 24,4 do 28,1 tys.)
i Dopiewo (o 14,5%, z 22,4 do 25,7 tys.).
Struktura wieku mieszkańców Wielkopolski jest korzystniejsza od średniej krajowej. Przy zbliżonym udziale osób w wieku produkcyjnym (61,2% w kraju i 61,3% w województwie)
w regionie większy jest udział osób młodych, w wieku przedprodukcyjnym (19,3%, przy średniej krajowej
18,0%) oraz mniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym
(19,4%, a w kraju 20,8%). W latach 2014-2017 zaobserwowano kontynuację zjawiska starzenia się społeczeństwa.
Proces ten, postrzegany jest poprzez wzrost osób w wieku
poprodukcyjnym i zmniejszenie się udziału osób w wieku produkcyjnym, a przebiega zarówno na szczeblu krajowym, jak
i wojewódzkim.
W Wielkopolsce 64,3% osób w wieku produkcyjnym zalicza się
do osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lat). Jest to
o 1,1% więcej niż w kraju.
Analiza przestrzenna zjawiska wykazała najkorzystniejszą
sytuację w podregionie poznańskim, gdzie jest największy
udział osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym,
a najmniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym. Najmniej korzystną strukturę wieku mieszkańców odnotowano
w podregionie kaliskim, gdzie proporcje osób w poszczególnych przedziałach są odwrotne.
Odzwierciedleniem struktury wieku jest wskaźnik obciążenia
demograficznego, który określa liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (poniżej 17 roku życia oraz powyżej 60 roku życia
w przypadku kobiet i powyżej 65 roku życia w przypadku mężczyzn) przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Wskaźnik ten systematycznie wzrasta, co jest zjawiskiem
niekorzystnym. W Wielkopolsce wskaźnik kształtuje się na

poziomie 63 os. W miastach jest wyższy – 66 os., a na obszarach wiejskich jest niższy i wynosi 60 os. Najkorzystniejsza
sytuacja występuje w powiecie konińskim 57 os., a najwięcej
osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na osobę w
wieku produkcyjnym występuje w powiecie rawickim 65 os.
Przyrost naturalny określony różnicą pomiędzy liczbą urodzeń
żywych, a liczbą zgonów na 1 000 ludności, wyniósł w roku
2017 w województwie 2,1‰. Jest to druga lokata w skali kraju, zaraz po województwie pomorskim (2,5‰). Województwo charakteryzuje się korzystniejszą sytuacją na terenach
wiejskich, gdzie poziom wskaźnika osiągnął poziom 3,4‰,
a w miastach 1,0‰. W latach 2014 – 2017 średnia krajowa
utrzymywała się na poziomie 0,0‰, a współczynnik w regionie rósł, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich.
Przestrzenny rozkład wskaźnika wskazał najkorzystniejszą
sytuację na obszarach wiejskich podregionu poznańskiego
(5,3‰), a najmniej korzystną na obszarach wiejskich podregionu kaliskiego, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego na
1 000 osób osiągnął wartości ujemne (-1,1‰). Analiza zjawiska na poziomie lokalnym, wykazała najwyższe wartości
w powiecie poznańskim (6,9‰), a najniższe wartości w Kaliszu (-3,5‰).
Wskaźnik salda migracji na 100 osób w 2017 r. w regionie był
dodatni i wynosił 0,3, przy średniej dla kraju 0,04. Zdecydowanie największe wartości w Wielkopolsce wskaźnik osiągnął
w powiecie poznańskim 15,1. Inne wyróżniające się powiaty to: leszczyński, średzki i szamotulski, ze wskaźnikami na
poziomie 5,9, 3,0 i 2,8. Największe spadki liczby ludności,
zanotowane zostały w miastach: Koninie (-5,1), Poznaniu
(-3,5), Lesznie (-3,2) oraz powiatach: kolskim (-3,7), międzychodzkim (-3,5). Powyższe wyniki, które kontynuują tendencje z ostatnich lat świadczyć mogą o procesie suburbanizacji,
czyli wyprowadzaniu się mieszkańców miast na tereny otaczające, podmiejskie.
Kierunki procesów demograficznych w Wielkopolsce są bardzo
korzystne – w ostatnich latach systematycznie rośnie liczba
mieszkańców (o ok. 0,1-0,2% rocznie), pomimo zmniejszającej się liczby mieszkańców kraju. Zauważalna jest też coraz
większa koncentracja ludności w podregionie poznańskim
(w 2017 roku 651,7 tys., wzrost o 25,6 tys. w latach 20142017).
Z przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy
demograficznej wynika, że do roku 2030 roku liczba mieszkańców województwa wzrośnie. Wzrost ten będzie nieznaczny i ma osiągnąć poziom 0,7%. Prognoza liczby ludności na
rok 2030 wskazuje na zróżnicowanie w przestrzeni tego procesu: wzrost mieszkańców nastąpi w podregionie poznańskim
(aż o 15%) i podregionie leszczyńskim (o 0,7%). W pozostałych częściach województwa liczba ludności spadnie, w podregionach: kaliskim o 1,9%, konińskim o 2,5%, a w pilskim
o 3,0%. Największe depopulacje (w liczbach bezwzględnych)
wystąpią w dużych i średnich miastach: Koninie o 14,5%, Kaliszu o 7,7%, Poznaniu o 6,8%, Pile o 6,8%, Gnieźnie i Lesznie
o 5,6%, a w Ostrowie Wlkp. o 5,5%. Natomiast największe
wzrosty prognozuje się w gminach podpoznańskich: Komornikach o 50,9%, Dopiewie o 49,5%, Rokietnicy o 48,4%, Kleszczewie o 38,8% i Kórniku o 35,0% oraz w gminie Lipno, położonej
w pobliżu Leszna, o 31,7%.
DEMOGRAFIA
W 2017 r. do regionu napłynęło 6 424 osób z innych województw. Najwięcej migrantów przybyło do Wielkopolski
z województwa dolnośląskiego – 19,8% oraz z województw:
mazowieckiego – 13,7%, kujawsko-pomorskiego – 12,9%, zachodniopomorskiego – 11,1% i lubuskiego – 10,0%. Z kolei
w tym samym czasie z województwa wyjechało 7 439 osób.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

Pracujący
Liczba pracujących ogółem według sektorów ekonomicznych
w 2017 r. w województwie wynosiła 1 541,7 tys.1, w tym
45,9% kobiet. W stosunku do roku 2014 liczba osób pracujących wzrosła o blisko 130 tys., czyli o 9,1%. Pracownicy
z Wielkopolski to 10,0% wszystkich pracujących w kraju, co
plasuje region na 3 miejscu po województwie mazowieckim
i śląskim (odpowiednio 17,0% i 11,3%). W województwie
wzrasta odsetek osób pracujących w sektorze prywatnym.
Obecnie jest to 83,9%.
Dominującym sektorem gospodarczym wśród pracujących są
usługi, które skupiają 54,8% ogółu zatrudnionych. W przemyśle pracuje obecnie 24,9%, a w budownictwie 6,4%. Pozostałe
13,9% to osoby pracujące w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Liczba pracujących w tym sektorze gospodarki systematycznie spada. Wśród pracujących w usługach
1/3 to osoby pracujące w handlu i naprawie pojazdów samochodowych. Inne branże usługowe z dużą liczbą pracujących
to: edukacja oraz transport i gospodarka magazynowa.
Wskaźnik osób pracujących na 1 000 mieszkańców wynosi
277 osób i jest wyższy od średniej krajowej o 30 osób (247
osób). Analiza wskaźnika na poziomie powiatów wykazała
duże zróżnicowanie przestrzenne województwa: od 453 osób
pracujących na 1 000 mieszkańców w Poznaniu do 121 osób
w powiecie kaliskim.
Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych w 2017 r. wynosiła 58,9 tys., co jest
wartością o ponad połowę niższą niż w roku 2014 (116,4 tys.).
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych zauważyć można tendencję do wzrostu udziału kobiet (powyżej 60,0 %) oraz spadku osób młodych, do 24 roku życia (14,0% wszystkich bezrobotnych). Blisko 35,0% bezrobotnych to osoby pozostające
bez pracy dłużej niż 1 rok.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w Wielkopolsce jest najniższy w kraju
i wynosi obecnie 2,8%. Od 2014 r. wskaźnik ten spadł o blisko
połowę (z 5,3%). Największy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2017 r.
odnotowano w gminach: Wilczyn (8,1%), Skulsk (8,1%), Margonin (7,7%) i Kramsk (7,6%). Najmniej osób pozostających
bez pracy w grupie osób w wieku produkcyjnym znajduje się
w gminach: Nowe Skalmierzyce (1,0%), Kleszczewo (1,0%),
Baranów (1,1%), Dopiewo (1,1%), Komorniki (1,1%) i Swarzędz (1,1%).
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W grudniu 2016 r. w Wielkopolsce na jedną ofertę pracy
przypadało 13 osób bezrobotnych, w kraju było to 21 osób
bezrobotnych. W analogicznym okresie w roku 2014 na jedną ofertę w regionie przypadało 29 bezrobotnych, a w kraju
46. Analizując zagadnienie w powiatach to najkorzystniejsza sytuacja wystąpiła w Kaliszu - 3 bezrobotnych na ofertę, w powiecie nowotomyskim - 4 bezrobotnych na ofertę,
w powiecie kościańskim - 6 bezrobotnych na ofertę. Najmniej
korzystne sytuacje jest zanotowano w powiecie konińskim,
w m Koninie i powiecie pleszewskim, gdzie na jedną ofertę
pracy przypada odpowiednio – 143, 96 i 51 bezrobotnych.
Miejsca pracy
W Wielkopolsce utworzonych zostało w 2017 r. 75,1 tys. nowych miejsc pracy. Jest to blisko 11,0% nowo utworzonych
miejsc pracy w kraju, co daje trzeci wynik w Polsce, po województwach: mazowieckim (22,0%) i śląskim (12,0%). Jednocześnie w tym samym okresie, na ponad 264 tys. zlikwidowanych miejsc pracy w kraju, w Wielkopolsce zlikwidowanych
zostało ponad 26 tys. miejsc (10,0%).
Mieszkalnictwo
Bezrobotni
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce była najniższa w kraju i w dniu 31.XII.2017 r. wynosiła jedynie 3,7%.
Najniższą procentową stopę bezrobocia w regionie odnotowano w Poznaniu – 1,4%, a także w powiatach: poznańskim
i wolsztyńskim – 1,7% oraz kępińskim – 1,9%. Powiaty z najwyższą rejestrowaną stopą bezrobocia to: koniński – 11,4%,
słupecki – 8,2% i złotowski – 8,1%.
cudzoziemcy
W 2017 r. 13,3 tys. cudzoziemców otrzymało zezwolenie na
pobyt stały i 103,2 tys. cudzoziemców otrzymało zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jest to wzrost o 34,0%
w tej pierwszej kategorii i o blisko 60,0% w drugiej kategorii
w stosunku do roku 2015. Największa liczba cudzoziemców
przybywających do Polski to obywatele Ukrainy – 78,1 tys.,
Białorusi – 6,1 tys., Indii – 4,1 tys. i Wietnamu – 3,7 tys.
W Polsce w roku 2017 wydano 235,6 tys. zezwoleń na pracę
cudzoziemców, z czego w Wielkopolsce 21,0 tys. co stawia
region na 4 miejscu w kraju. Od roku 2015 liczba zezwoleń wzrosła blisko 6-cio krotnie. Ponad 90,0% wydanych
zezwoleń dotyczyło obywateli Ukrainy. 42,4% zezwoleń
w województwie (najwięcej w kraju) dotyczyło pracowników wykonujących prace proste.

UDZIAŁ PRACUJĄCYCH W PODREGIONACH WIELKOPOLSKI
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.
1 według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie – dane szacunkowe
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.
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Zasoby mieszkaniowe w województwie stanowią 8,4% zasobów kraju. Jest to 1 211,5 tys. mieszkań, z czego 62,6%
znajduje się na terenie miast, a pozostałe 37,4% na obszarach wiejskich. Liczba mieszkań od roku 2014 wzrosła
o 48,5 tys., czyli o 4,2%, przy wzroście w kraju na poziomie
3,3%.
Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, mierzony jest
wskaźnikiem liczby mieszkań na 1 000 mieszkańców. W 2017 r.
osiągnął wartość 347, co jest wartością poniżej średniej dla
Polski wynoszącą 376.
Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Wielkopolsce - 81,3 m2 - jest wyższa niż przeciętna w kraju - 74,0 m2.
Większe mieszkania występują na obszarach wiejskich 99,4
m2, a w miastach - 70,5 m2. Mieszkania z największą średnią
powierzchnią użytkową występują w powiecie leszczyńskim
– 109,9 m2 i kaliskim – 103,3 m2, a mieszkania z najmniejszą
średnią powierzchnią użytkową znajdują się w powiatach
grodzkich: Kaliszu – 62,6 m2, Koninie – 63,8 m2 oraz Poznaniu
– 64,5 m2.
Wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkania przypadający na osobę wynosi 28,2 m2 i minimalnie przewyższa
wartość średnią dla kraju (równą 27,7m2) Od 2014 r. wartość wskaźnika wzrosła o 1,2 m2. Najkorzystniej prezentuje się sytuacja w powiecie poznańskim (33,6 m2/osobę),
a także w samym Poznaniu i powiecie leszczyńskim
(po 30,9 m2/osobę). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano na północy regionu, w powiecie pilskim i złotowskim (28,2
m2/osobę).
Analiza przeciętnej liczby osób na mieszkanie wykazała duże
zróżnicowanie w województwie. Z jednej strony zaobserwować można jednostki, największe miasta regionu, gdzie przeciętnie na mieszkanie przypada niewiele powyżej 2 osób.
Taka sytuacja ma miejsce w Poznaniu (2,09) i Kaliszu (2,33),
a z drugiej strony w niektórych jednostkach wiejskich i obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich przeciętna liczba
osób na mieszkanie przekracza 4 osoby (Rozdrażew, Wijewo,
Dobrzyca, Łobżenica, Jutrosin, Krzymów, Wielichowo, Przemęt, Miejska Górka, Rychwał, Krotoszyn, Odolanów, Krobia,
Zduny, Raszków i Kamieniec).

W województwie liczba nowych mieszkań na 1 000 osób jest
wyższa od średniej krajowej i wynosi 5,4 (w kraju 4,6). Od
2014 r. poziom wskaźnika wzrósł z poziomu 4,2, co jest rezultatem lepszym niż średnia krajowa (3,7 w roku 2014).
Najwyższy poziom wskaźnika nowych mieszkań na 1 000
osób występuje w powiecie wrzesińskim (13,3) i poznańskim
(12,2), natomiast najmniejszy poziom w powiecie kolskim
i tureckim (1,6) oraz w mieście Koninie (1,8). Przeciętna powierzchnia nowo budowanych mieszkań jest bardzo mocno
zróżnicowana. Średnia dla województwa wynosi 93,5 m2.
Zdecydowanie najmniejsze mieszkania budowane obecnie są
w Poznaniu (61,9 m2) oraz w powiecie wrzesińskim (67,6 m2),
a największe w powiecie słupeckim (134,2 m2) i kaliskim
(134,4 m2).
Połowa mieszkań oddawanych do użytkowania w regionie to
mieszkania budownictwa indywidualnego, 49,0% to z kolei
mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 0,74%
mieszkania komunalne, 0,13% mieszkania spółdzielcze
i 0,13% mieszkania społeczne czynszowe. W kraju udział
poszczególnych form budownictwa jest nieco inny: 50,6%
mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, 46,2%
mieszkania w budownictwie indywidualnym, 1,3% mieszkania
spółdzielcze, 1,0% mieszkania komunalne, 0,8% mieszkania
społeczne czynszowe.
Największy udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub
wynajem, w ogólej liczbie nowo oddawanych mieszkań występuje w Poznaniu – 87,3%, powiecie wrzesińskim – 79,3%
oraz Kaliszu – 71,7%. Tego typu formy nie występują w powiatach: kaliskim, kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim oraz
w Lesznie.
Średnia cena 1m2 lokali mieszkalnych sprzedawanych w województwie w roku 2017 wynosiła 4 346 zł i była nieznacznie
niższa od średniej wartości dla kraju – 4 713 zł. Średnia cena
1m2 lokali mieszkalnych jest bardzo zróżnicowana i zależy
od miejsca zakupu mieszkania oraz rodzaju transakcji (rynek pierwotny lub rynek wtórny). Najdroższe ceny mieszkań
występują w centralnej części województwa, a najtańsze na
wschodzie i zachodzie regionu.
Średnia cena mieszkań w Wielkopolsce

Odsetek mieszkań podłączonych do podstawowej infrastruktury technicznej był w Wielkopolsce zdecydowanie wyższy
niż średnia dla kraju. Blisko 93,0% mieszkań podłączone
jest do sieci wodociągowej (w kraju 84%), a 58,0% do sieci kanalizacyjnej (w kraju 49,5%). Analizując osobno miasta
i obszary wiejskie zaobserwować można brak znaczącej różnicy w udziale mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej
(93,0%) i dużą różnicę w odsetku podłączeń do sieci kanalizacyjnej (81,0% w miastach, 43,0% poza miastami). Pomimo
wysokiego procenta miast z podłączoną siecią wodociągową
istnieją również jednostki, w których liczba mieszkań obsługiwanych przez sieć wodociągową jest niższa niż 50,0%.
Są to miasto Wielichowo (43,2%) i Okonek (37,7%). Również
analiza mieszkań z dostępem do sieci kanalizacyjnej wykazała skrajne różnice: od miast z podłączeniem kanalizacji na
poziomie 99,0% - 100,0% (Puszczykowo, Margonin, Pogorzela
i Kleczew) do terenów wiejskich z podłączeniem na poziomie poniżej 10,0% (Pyzdry, Pobiedziska, Chodów, Turek, Zagórów, Grodziec, Opatówek, Dobrzyca, Jastrowie, Kobylin,
Tuliszków, Wieleń, Wierzbinek, Przedecz, Książ Wielkopolski,
Kłodawa, Pogorzela, Wielichowo i Nekla). W województwie
występują również obszary wiejskie w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich, na których budynki nie były podłączone do sieci kanalizacyjnej: Dąbie, Czajków, Rychwał, Koźmin
Wielkopolski, Krzywiń, Dobra, Golina, Chocz i Zduny.

24

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

demografia i mieszkalnictwo

mieszkalnictwo

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

25

środowisko kulturowe

ŚRODOWISKO KULTUROWE
Wielkopolska charakteryzuje się znaczną różnorodnością zasobów dziedzictwa kulturowego. Obejmuje ono dziedzictwo
kulturowe materialne - zabytki ruchome i nieruchome oraz
dziedzictwo kulturowe niematerialne - to tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne,
praktyki społeczno-kulturowe, wiedza i praktyki dotyczące
przyrody i wszechświata, wiedza i umiejętności związane
z rzemiosłem tradycyjnym. W krajobrazie regionu wyraźnie
zarysowała się historyczna, gęsta i równomierna sieć osadnicza. Wiele miejscowości zachowało swój historyczny układ
przestrzenny oraz inne cenne obszary i obiekty zabytkowe.
Zarówno pod względem liczby, jak i jakości zachowanych
zabytków Wielkopolska wyróżnia się na tle kraju. Krajowa
ewidencja zabytków z 2014 r. (ostatnie dostępne dane) zawierała 76 997 zabytków nieruchomych oraz 69 171 zabytków
archeologicznych z terenu województwa wielkopolskiego.
Najcenniejsze obiekty i obszary dziedzictwa kulturowego objęte zostały różnymi formami ochrony prawnej. W 2019 r.
w rejestrze zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ujętych było 7 846 zabytków nieruchomych1. Największe nagromadzenie zabytków występuje
w środkowej i południowej części regionu. Najwybitniejsze
dzieła architektury i urbanistyki stanowią świadectwo istniejących na przestrzeni wieków silnych więzi łączących Wielkopolskę z centrami Polski i Europy.
Wyróżniającymi się, wartością historyczną, artystyczną i naukową zabytkami w województwie wielkopolskim są: katedry w Poznaniu i Gnieźnie, ratusz i fara w Poznaniu, bazylika
w Gostyniu, kościół w Lądzie, ratusz w Lesznie, zespoły rezydencjonalne w: Rogalinie, Gołuchowie, Kórniku , Rydzynie,
Dobrzycy i Koszutach, a także zespoły klasztorne w: Lubiniu,
Gostyniu – Głogówku, Lądzie nad Wartą, Ołoboku i Owińskach.
Na obszarze województwa wielkopolskiego zostały rozpoznane w terenie i udokumentowane 183 historyczne miasta oraz
24 historyczne wsie. W rejestrze zabytków regionu w 2019 r.
znalazły się 98 zabytków urbanistycznych. Do najcenniejszych układów urbanistyki w Wielkopolsce należą: Poznań,
Kalisz, Gniezno, Rydzyna, Grodzisk Wielkopolski, Zduny,
Leszno i Rawicz. Ponadto w regionie na uwagę zasługują również układy przestrzenne wsi, do rejestru zabytków
wpisano 10 tego typu zabytków z czego 5 to układy ruralistyczne: Zimnowoda, Czacz, Smolice, Baszków i Drzeczkowo.
W województwie wielkopolskim największą liczbą historycznych układów przestrzennych wyróżniają się powiaty: miasto
Poznań (8), poznański (10), gostyński (10), leszczyński (7)
i krotoszyński (7).
Liczne zachowane zabytki archeologiczne stanowią o bogactwie kulturalnym z najdawniejszych okresów dziejowych
Wielkopolski. W rejestrze zabytków województwa wielkopolskiego w 2019 r., znajdowało się 680 zabytków archeologicznych2. Największa ich koncentracja występuje w powiatach:
kościańskim (123), leszczyńskim (58), poznańskim (50), konińskim, gnieźnieńskim (48), gostyńskim (39), wolsztyńskim
(36), złotowskim (32) i szamotulskim (31). Najwięcej z nich
stanowiły grodziska, cmentarzyska, kurhany. W rejestrze
zabytków w 2018 r. znalazło się 23 933 zabytków ruchomych3. Większość obiektów zabytkowych ruchomych jest
na wyposażeniu świątyń - 21 921, 1 036 obiektów to kolekcje, 976 obiektów zakwalifikowano jako inne. Największym
zespołem zabytków ruchomych jest wyposażenie katedry
w Gnieźnie – 280 pozycji.
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1 Publikacja danych na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego, dostępny jedynie aktualny stan na 2019 r.
2 Op cit.
3 Publikacja danych na stronach internetowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego, dostępny jedynie aktualny stan na 2018 r.
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W województwie wielkopolskim znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego kraju. Ustanowiono dla
nich ochronę prawną w postaci pomnika historii należą do
nich:
• Poznań – historyczny zespół miasta,
• Wyspa – Ostrów Lednicki (gmina Łubowo),
• Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny i św. Wojciecha,
• Lubiń – zespół opactwa benedyktynów (gmina Krzywiń),
• Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri –
Gostyń – Głogówko (gmina Piaski i Gostyń),
• Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem pa-
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rafialnym – nekropolią właścicieli,
Zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą (gmina Lądek),
Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne,
Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem (gmina
Mosina),
Koszuty – zespół dworsko-parkowy (gm. Środa Wlkp.),
Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy.

Innymi najcenniejszymi zabytkami województwa wielkopolskiego, które mają szczególne wartości historyczne, naukowe, artystyczne i mają duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, są:
• Zespół pałacowo-parkowy w Pawłowicach,
• Zespół zamkowy i park w Gołuchowie,
• Zespół rezydencjonalny w Antoninie,
• Założenie rezydencjonalne w Śmiełowie,
• Zespół pałacowy w Taczanowie,
• Zespół pałacowy w Turwi,
• Zespół urbanistyczny w Zdunach,
• Zespół poklasztorny Kanoników Regularnych w Trzemesznie,
• Zespół klasztorny Ojców Franciszkanów Konwentualnych
na Górze Przemysła w Poznaniu,
• Zespół klasztorny Cysterek w Owińskach,
• Zespół klasztorny Cysterek w Ołoboku,
• Zespół sakralny w Skrzatuszu,
• Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Wyszynie.
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się bogactwem różnych form krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
W celu ich ochrony powołuje się parki kulturowe, w tym
również parki poświęcone dziedzictwu archeologicznemu.
Do tej pory ustanowiono: Mickiewiczowski Park Kulturowy,
który zasięgiem swym obejmuje miasto Żerków – w granicach administracyjnych oraz wsie Brzóstków, Gęczew, Lgów
i Śmiełów oraz Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu
w obrębie ulic: Garbary, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Solna, Małe Garbary. Krajobrazów kulturowych oraz wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi,
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej, jest w regionie więcej, a dla ich trwałego zachowania i aktywnego wykorzystania proponuje się utworzenie 30 parków kulturowych związanych z: osadnictwem
tradycyjnym, kulturą i tradycją religijną, kształtowaniem się
państwowości polskiej, działalnością sławnych rodów, kształtowaniem się przestrzeni miast oraz 9 archeologicznych parków kulturowych.
Wartość europejskiego symbolu i znaczącą rolę w historii
i kulturze Europy posiada Wzgórze Lecha w Gnieźnie wraz
z Katedrą pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, kościołem
pw. św. Jerzego, pałacem arcybiskupim, pałacem biskupim,
zespołem kanonii i ogrodami, które zostało wpisane na Listę
Dziedzictwa Europejskiego.
Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
objęte są najwyższą formą ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W województwie wielkopolskim na Listę
Światowego Dziedzictwa dotychczas nie zostały wpisane żadne obiekty. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego proponuje się wpisać na tę Listę
Szlak Piastowski, ze względu na wartości kulturowe związane
z kształtowaniem państwowości polskiej oraz Pradolinę Noteci, ze względu na wartości przyrodnicze współwystępujące
z wartościami kulturowymi osadnictwa olęderskiego i fryderycjańskiego.
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Na terenie Wielkopolski powstała lista dóbr kultury współczesnej tylko dla miasta Poznania, która uwzględnia
21 współczesnych obiektów w Poznaniu wskazanych do
ochrony. Należą do nich m. in.: Okrąglak, Hala widowiskowa Arena, Centrum handlowe Stary Browar, Sąd Okręgowy,
Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej
i Zespół Placu Wielkopolskiego.
Kultura ludowa Wielkopolski nie jest jednolita, jest mozaiką
różnych kultur, którą ukształtowały m.in. warunki i położenie geograficzne, środowisko przyrodnicze, uwarunkowania
historyczne i zewnętrzne. Te elementy zadecydowały o wykształceniu się odrębnych zwyczajów, obrzędów, także gwary,
strojów i potraw, a nawet budownictwa. W latach rozkwitu
kultury ludowej na terenie Wielkopolski można było wyróżnić ponad 30 grup regionalnych, które charakteryzowały się
wyraźnie specyficznymi cechami. Obecnie tylko niektóre
z nich zachowały poczucie własnej odrębności. Do najbardziej charakterystycznych należą: Biskupianie, Chazacy, Mazurzy Wieleńscy, Tośtoki, Krajniacy czy Bambrzy.
Wartością niezwykle ważną są zabytki etnograficzne, związane z osadnictwem i budownictwem ludowym. Z uwagi na
rodzaj zachowanej tradycyjnej zabudowy mieszkaniowej
można podzielić Wielkopolskę na dwie strefy. Zachodnią
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obszary cenne kulturowo (PK)
Nowotomyski PK Osadnictwa Olęderskiego Rozproszonego
PK Nadnoteckie Osadnictwo Olęderskie Skupione
PK Nadnoteckie Osadnictwo Fryderycjańskie
PK Osadnictwo Olęderskie Puszczy Pyzdrskiej
PK Benedyktyński Lubiński
Ciążeński PK Ciążeń – Słupca
Cysterski PK Ląd – Zagórów
Cysterski Oberski PK
Cysterski Ołobocki PK
Cysterski PK Owińska – Radojewo
Cysterski Przemęcki PK
Pałucko-Cysterski PK
Trzemeszański PK
Skrzatuski PK
Filipiński PK Gostyń -Głogówko
Lednicki PK Początków Państwa Polskiego
Antoniński PK im. Książąt Radziwiłłów
Kórnicko-Bniński PK im. Działyńskich
Zaniemyski PK
Rogaliński PK im. Raczyńskich
Rydzyński PK im. Leszczyńskich i Sułkowskich
Gołuchowski PK Książąt Czartoryskich
PK im. Generała D. Chłapowskiego
PK – miasto Kalisz
PK – miasto Leszno
Łobżenicki PK
Osiecki PK
Rawicki PK im. Przyjemskich, Opalińskich i Sapiehów
Sarnowski PK
Zdunowski PK
obszary cenne kulturowo - Proponowane
archeologiczne parki kulturowe (APK)
APK w Gieczu
APK w Grzybowie
APK Kalisz – Zawodzie
APK Mrówki
Archeologiczno – Etnograficzny PK w Osieku
APK Gród Radzimski – Radzim
APK Szamotuły „Zaginione Miasto”
APK Południowych Grodów Pogranicznych – Czestram/
Golejewko – Dubin – Niepart – Kobylin Stary
APK w Bruszczewie
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strefę gdzie przeważało budownictwo murowane (cegła,
konstrukcje szkieletowe – mur pruski, szachulec), a chałupy
drewniane, zrębowe stanowiły niewielki procent zabudowy
w tej strefie i dotyczyły przede wszystkim budownictwa olęderskiego. I wschodnią strefę gdzie zachowało się w przeważającym stopniu budownictwo zrębowe. Występuję w niej
również budownictwo z lokalnego surowca tzw. kamienia
poddębickiego o charakterystycznym blado–żółtym zabarwieniu (Koło, Turek). Charakterystyczne dla Wielkopolski są także domy podcieniowe: na południu domy wiejskie, na północy - małomiasteczkowe. Zachowały się także tzw. poniatówki
czy domy typu frankońskiego - wyższe dwukondygnacyjne.
Istotnymi dominantami w krajobrazie wsi wielkopolskiej są
kościoły drewniane. Najstarsze zachowane kościoły drewniane pochodzą z XVI w. i XVII w., niektóre z dawnym wyposażeniem i wspaniałymi polichromiami wnętrz. Dziś na terenie
województwa znajduje się około 230 obiektów drewnianej
architektury sakralnej. Do najcenniejszych tego typu zabytków na terenie województwa w skali Polski należą kościoły
w Słupcy, Wierzenicy (gm. Swarzędz), Siekierkach Wielkich
(gm. Kostrzyn), Wyszynie (gm. Władysławów), Tarnowie Pałuckim (gm. Wągrowiec), Łubowie czy Zakrzewie (gm. Miejska Górka).
Rolę akcentów w krajobrazie pełnią także zachowane zabytkowe wiatraki. Na terenie województwa wielkopolskiego
zachowało się około 210 wiatraków (wg danych z 2014 r.),
w większości koźlaki, a także paltraki i holendry. Największe
skupisko wiatraków występuje na terenie gmin w okolicach
Leszna.
Innymi elementami kultury ludowej są: rękodzieło (m.in.
hafciarstwo w Jarocinie i okolicach, rzeźba, krzyże przydrożne w południowej Wielkopolsce), język regionalny (gwara
poznańska), obrzędy, wytwarzanie i używanie tradycyjnych
instrumentów muzycznych (dudy, kozły, mazanki, bębny)
oraz muzyka. Pielęgnowane są one przez społeczności lokalne, artystów oraz zespoły ludowe, działające przy ośrodkach
kultury na terenie całej Wielkopolski. Do grup i zespołów
rozpowszechniających muzykę i taniec ludowy należą m.in.
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OBIEKTY DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W POZNANIU
Okrąglak, ul. S. Mielżyńskiego
Hala widowiskowa Arena, ul. S. Wyspiańskiego
Kościół pw. św. Jana Bosko, ul. Warzywna
Hotel Mercure, ul. F.D. Roosevelta
Centrum handlowe Stary Browar
Zespół obiektów straży pożarnej, ul. Masztalarska
Dom Weterana, ul. Ugory
Urząd Skarbowy, ul. K. Libelta
Sąd Okręgowy, al. K. Marcinkowskiego
Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej
Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. A. Szamarzewskiego
Uniwersytet Przyrodniczy (zabudowania dydaktyczne),
ul. Wojska Polskiego
Zespół Pl. Wielkopolskiego
Zespół mieszkaniowy, ul. Działowa, św. Wojciech
Zespół mieszkaniowy DBOR, ul. A. Kosińskiego, J. Prądzyńskiego
Zespół pl. Cyryla Ratajskiego
Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II
Wojewódzki Szpital Chorób Płucnych i Gruźlicy z parkiem, ul. A. Szamarzewskiego
Klinika Psychiatryczna, ul. Bukowska, Szpitalna
Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości
AWF (budynek dydaktyczny), ul. Królowej Jadwigi
Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr LXXII/VI/2014
z dnia 23 września 2014 r.

Biskupianie z Domachowa (pow. gostyński), Zespół Pieśni
i Tańca Żeńcy Wielkopolscy z Nietążkowa (pow. kościański),
Zespół regionalny im. Anny Markiewicz z Bukowca Górnego
(pow. leszczyński), Zespół Folklorystyczny Szamotuły, Zespół
Pieśni i Tańca Wiwaty z Pobiedzisk, Zespół Regionalny Wesele
Przyprostyńskie (pow. zbąszyński) oraz działające w Poznaniu: Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie, Cybinka, Łany,
Poligrodzianie a także Zespół Pieśni i Tańca Wielkopolska.
Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego
w 2018 r. znalazło się 28 pozycji z całej Polski, z obszaru
województwa wielkopolskiego uwzględniono: Uroczystości
obrzędowe ku czci św. Rocha połączone z błogosławieństwem
zwierząt w Mikstacie, Tradycje kulturowe Biskupizny, Tradycje weselne z Szamotuł i okolic, Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce i Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich.
Ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest także dziedzictwo kulinarne. Ponad 100 producentów, przetwórców i restauratorów wielkopolskich należy do
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Wielkopolskimi produktami zarejestrowanymi, jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne
oraz gwarantowane Tradycyjne Specjalności są: Rogal świętomarciński, Wielkopolski ser smażony, Andruty kaliskie i Olej
rydzowy tradycyjny. Natomiast na krajowej liście produktów
tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Wielkopolski znalazły się 93 produkty, w tym 6 produktów mlecznych,
33 produkty mięsne, 1 produkt rybołówstwa, 7 owoców
i warzyw, 6 wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 6 olejów
i tłuszczy, 2 miody, 20 gotowych dań i potraw, 10 napojów
oraz 2 produkty w kategorii inne.
Wielkopolska była i jest areną ważnych wydarzeń w dziejach państwa i narodu polskiego, gdzie burzliwe dzieje
historii pozostawiły liczne ślady. W granicach Wielkopolski
znajdują się najstarsze, udokumentowane metryką pisaną, miejscowości – symbole początków Państwa Polskiego. Są to: Kalisz, Gniezno, Poznań, Giecz i Lednica. Liczne
pomniki i miejsca pamięci upamiętniają późniejsze dzieje
związane z okresem zaborów, walkami narodowo-wyzwoleńczymi czy z obiema wojnami światowymi: np.: Muzeum
Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, nagrobek
Michała Drzymały na cmentarzu w Miasteczku Krajeńskim,
pomnik pamięci pomordowanych przez hitlerowców w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Tablice i pomniki postawiono też w miejscu obozów karno-śledczych w Luboniu-Żabikowie, w Forcie VII w Poznaniu, w Pile-Leszkowie
i Jastrowiu. Ciekawym w skali kraju monumentem poziomym
jest Pomnik Książki w Kaliszu, upamiętniający zatopienie
i zasypanie przez hitlerowców, w kanale Prosny w 1940 r.,
książek z wielkopolskich bibliotek.
W Wielkopolsce znajduje się wiele obiektów kultu religijnego, wśród których największym jest Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym (gm. Ślesin). Do ośrodków religijnych
o dużym znaczeniu należą także: Sanktuarium Matki Boskiej
Zwycięskiej w Brdowie (gm. Babiak), sanktuarium Maryjne
„Na Pólku” k. Bralina (gm. Bralin), sanktuarium św. Wojciecha w Katedrze w Gnieźnie, sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Sanktuarium Matki Boskiej Bieniszewskiej w Bieniszewie
(gm. Kazimierz Biskupi) - jedyne w Wielkopolsce prowadzone
przez OO. Kamedułów, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej (gm. Łobżenica) - najstarsze w Polsce i Sanktuarium
Matki Boskiej na Świętej Górze w Głogówku k. Gostynia (gm.
Piaski). Duże znaczenie nie tylko religijne, ale także turystyczne ma Ośrodek Duszpasterski OO. Dominikanów w Imiołkach nad jez. Lednickim (gm. Kiszkowo).
Wielkopolska jest rejonem, w którym działalność kulturalna prowadzona jest na szeroką skalę. Instytucjami o kra-

Wielkopolskie biblioteki i ich filie w 2017 r., z liczbą 676
obiektów, stanowiły 8,5% udziału w kraju. W porównaniu
do roku 2013 r. ich liczba w województwie wielkopolskim
zmniejszyła się o 17, a w kraju o 159. Liczba pracowników
bibliotek województwa wielkopolskiego zmniejszyła się od
2013 r., o 39 (w kraju 203), do stanu 1 960 osób, z 8,4% udziałem w krajowej wielkości pracujących w branży w roku 2017.
W analogicznym czasie księgozbiór zmniejszył się o 86 644
i wyniósł 11 882 924 pozycji, co stanowiło 9,2% woluminów
krajowych (128 357 077). W latach 2013-2017 o 26 135 osób
spadła również liczba czytelników i wynosi obecnie 510 974.
W kraju natomiast wynosi 6 020 666 czytelników, mniej
o 413 871 osób niż w roku 2013
W latach 2013 - 2017 liczba kin nieznacznie się zmniejszyła, obecnie funkcjonują 44 kina. W tym samym okresie w kraju zlikwidowano 22 z 491. Zarówno kina,
jak i sale kinowe (110) w 2017 r. stanowiły ok 9,0%
w ogólnej liczby tychże w kraju. Spadła również liczba miejsc na widowni, w 2017 r. było ich 26 653 (w kraju
- 271 781), podczas gdy w 2013 r. o 2 894 więcej (w kraju
- 287 948). Podobna sytuacja wystąpiła w ilości seansów kinowych i oglądających je widzów. Na 149 304 seansach (w kraju
– 1 645 637) było 3 562 872 widzów (w kraju – 36 936 592), to
o 2 082 158 widzów mniej niż w 2013 r. (w kraju – 56 718 898).
W 2017 r. działalność prowadziło 6 multipleksów (w kraju 59), to 1 więcej niż w 2013 r. (w kraju 55). Dysponowały one 62 salami, a w 2013 r. 53 (w kraju - 572). Było
16 241 miejsc na widowni (w kraju - 127 505), a w 2013 r.
o 1 923 mniej (w kraju – 123 709). Wyświetlono 105 440 seansów (w kraju – 1 034 657), które obejrzało 2 836 734 widzów
(w kraju – 28 163 456). W 2013 r. było o 15 792 seansów mniej
(w kraju – 937 027) i uczestniczyło w nich o 901 288 widzów
mniej.
W badanych latach, liczba muzeów wzrosła o 4 do 92 (w kraju – 949), co oznaczało, że udział wielkopolskich placówek
stanowił 9,7% w skali kraju. Odwiedziło je 1 191 454 osób
(37 503 088), to o 140 819 osób więcej niż w 2013 r. (w kraju – 29
043 812). Wzrosła od 2013 r. o 2 220 (27,4%) ilość zorganizowanych przez muzea imprez oświatowych, do 10 329 w 2017 r.
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jowym znaczeniu są: Muzeum Narodowe w Poznaniu z oddziałami na terenie miasta Poznania (5 oddziałów) oraz
w Śmiełowie, Rogalinie i Gołuchowie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (gm. Komorniki) wraz z oddziałami w Sielinku, Jaraczu, Uzarzewie, Nowym Tomyślu i Swarzędzu. Polska
Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka, Narodowy Instytut
Dziedzictwa – oddział terenowy w Poznaniu. Obiektami
kultury o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym są:
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, muzea i skanseny m.in.
w: Poznaniu, Kórniku, Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie,
Pile, Szamotułach, Dobrzycy, Koszutach, Dziekanowicach
(gm. Łubowo), Osieku nad Notecią (gm. Wyrzysk), Swarzędzu, Opatówku, Kościanie, Wągrowcu i muzea regionalne
w miastach powiatowych, Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, teatry w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, filharmonie w Poznaniu i Kaliszu, galerie sztuki
w Poznaniu, Kaliszu i Koninie, archiwa państwowe w Poznaniu, Kaliszu i Lesznie.

i ośrodków kultury, klubów i świetlic. W 2017 r. było ich 313
(w kraju 4 230), a w 2013 r. 326 (w kraju 3 901). Ogółem
zorganizowano 18 523 imprezy (w kraju 239 691), w których
uczestniczyło 3 227 672 osoby (w kraju 36 321 514). W 2013 r.
było o 2 937 mniej imprez i 185 514 mniej ich uczestników.
W 2017 r. funkcjonowało 1 456 grup artystycznych (w kraju
36 321 514), których członkami było 26 053 osób (w kraju
291 214), podczas gdy w 2013 r. te liczby były odpowiednio o 154 i 1 666 mniejsze. W latach 2013-2017 zwiększyła się liczba kół, klubów, sekcji z 1 497 do 2 205 (w kraju
z 16 861 do 27 003). Wzrosła też liczba ich członków z 36 506 do
47 732 osób (w kraju z 390 986 do 559 326).
W województwie wielkopolskim odbyło się wiele imprez artystyczno-rozrywkowych, interdyscyplinarnych i sportowych.
W 2017 r. zorganizowano ich 698 (w 2013 r. 427), co stanowiło ponad 10,0% wszystkich imprez zorganizowanych w Polsce.
W województwie wielkopolskim 362 imprez odbyło się
w obiektach zamkniętych (w 2013 r. 180), a 336 na terenie
otwartym (w 2013 r. 247). Uczestniczyło w nich 2 121 122
osób (w 2013 r. 2 016 742). Najważniejszymi wydarzeniami były m.in.: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im.
H. Wieniawskiego (odbywa się co 5 lat - 2016 r.), Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu, Kaliskie Spotkania Teatralne, Ethno Port Poznań Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitat Cantat”
w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych
w Kaliszu, Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Cho – Jazz
w Chodzieży, różne imprezy w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Międzynarodowy Festiwal
„Chopin w barwach jesieni” w Antoninie, Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Do najważniejszych uroczystości religijnych należą m.in.: Misterium
Męki Pańskiej w Górce Klasztornej oraz Spotkania Młodych
w miejscowości Pola Lednickie (gm. Kiszkowo).
Bogata przeszłość historyczna i kulturowa Wielkopolski stwarza wiele możliwości do przeprowadzania szlaków kulturowych, w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Szlaki kulturowe stanowią główny element promowania
zasobów kulturowych województwa oraz rozwoju bazy turystycznej. Traktami o znaczeniu międzynarodowym na terenie
Wielkopolski są: Europejski Szlak Romański, Europejski Szlak
Cysterski i Droga Świętego Jakuba. Znaczenie krajowe mają:
Szlak Piastowski - unikatowy w skali kraju oraz Trakt Królewsko – Cesarski w Poznaniu będący narodowym produktem
turystyki kulturowej, a także Szlak bursztynowy. Szlakami
o znaczeniu regionalnym są m.in.: Trasa Kórnicka, Ziemiański
Szlak Rowerowy, Bursztynowy Szlak Rowerowy, Wielkopolski
Szlak Wiatraczny, Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Soli
w Kłodawie, Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki, Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej (funkcjonujący, ale jeszcze nie wyznaczony w terenie). Uzupełnienie
przebiegu niektórych szlaków kulturowych mogą stanowić
szlaki kolejowe. Na uwagę zasługują Gnieźnieńska Kolej
Wąskotorowa, Kolej Wąskotorowa w Białośliwiu, Śmigielska
Kolej Wąskotorowa, Kolej Wąskotorowa w Środzie Wielkopolskiej, oraz Kolej Wąskotorowa Maltanka w Poznaniu.

W latach 2013-2017 poprawie uległa działalność sceniczna
i wystawiennicza. Przybyło 5 teatrów, w 2017 r. było ich
17 (w kraju od 170 i 187), wzrosła liczba instytucji muzycznych z 3 do 5 (w kraju z 41 do 43), natomiast spadła liczba galerii i salonów sztuki z 19 do 18 (w kraju nieznacznie wzrosła
z 337 do 341).
W badanych latach zmniejszono o 13 liczbę centrów, domów
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Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.
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GOSPODARKA
Zmiany, jakie dokonały się w gospodarce po wejściu Polski
do Unii Europejskiej, umocniły pozycję Wielkopolski wśród
najsilniejszych gospodarczo regionów kraju. O potencjale
gospodarczym świadczy przede wszystkim wzrost o 41 333
mln zł Produktu Krajowego Brutto (PKB), w ostatnich 5 latach. Wartość PKB na koniec 2016 r. wyniosła 183 778 mln zł
(w cenach bieżących) i stanowiła 9,9% potencjału krajowego,
za regionem warszawskim stołecznym1 – 17,0% i śląskim –
12,3%. Tym samym udział wytworzonego w Wielkopolsce PKB
w badanych latach wzrósł o 0,5 p.p., co skutkowało zajęciem
trzeciego miejsca (po warszawskim stołecznym, śląskim,
a przed dolnośląskim i małopolskim) wśród województw,
które wygenerowały 55,6% wartości PKB dla Polski. Dynamika wzrostu gospodarczego województwa wielkopolskiego
w ostatnich latach była znacząca w stosunku do wartości
ogólnopolskich. Wartość PKB w latach 2011-2016 w Wielkopolsce wzrosła o 24,6%, podczas gdy w całym kraju o 18,8%.
Wielkość PKB przeliczona na 1 mieszkańca jest jednym
z mierników wykorzystywanych do określania rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. W 2016 r. przeciętny poziom
wartości tego wskaźnika dla Wielkopolski wyniósł 52 844 zł
i był wyższy od wyliczonego dla kraju o 4 412 zł. Poziom krajowy przekroczyły tylko cztery regiony: warszawski stołeczny
2,2 krotnie, dolnośląski o 10,8%, wielkopolski o 9,1% i śląski
o 3,6%. W porównaniu do 2011 r. wartość opisywanego miernika w Wielkopolsce wzrosła około 14 tys. zł na 1 mieszkańca.
Największą efektywność w tworzeniu Wartości Dodanej Brutto (WDB) województwa wielkopolskiego w 2016 r., uwzględniając poszczególne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD 2007), wykazuje grupa jednostek prowadzących działalność przemysłową (sekcje B, C, D i E) – 30,8% (wzrost 3,2 p.p.
do 2011 r.). Sektor ten, zapewnił Wielkopolsce drugie miejsce w kraju z 11,1% udziałem, za regionem śląskim z 15,9%.
Nieco mniejszą wielkość - 29,0% (0,7 p.p. mniej niż w 2011 r.)
wygenerowały podmioty prowadzące działalność usługową
z zakresu: handel oraz naprawa pojazdów samochodowych
(sekcja G), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I) oraz informacja
i komunikacja (sekcja J). Osiągnęły trzecią pozycję w kraju
z 10,0% udziałem, za warszawskim stołecznym – 22,1%
i śląskim – 11,3%. Znaczną część WDB wytworzyły podmioty
prowadzące tzw. „pozostałą” działalność usługową (sekcje:
M, N, O, P, Q, R, S i T) – 22,1% (1,1 p.p. więcej niż w 2011 r.).
Również one zajęły trzecią pozycję w kraju z 8,8% udziałem, za regionem warszawskim stołecznym – 28,3% i śląskim – 10,3%. Kolejne miejsca należą do podmiotów sekcji
K i L – realizujących działalność finansową i ubezpieczeniową oraz obsługę rynku nieruchomości – 7,6% (0,1 p.p.
więcej niż w 2011 r.), a także sekcji F – budownictwo 6,8%
(1,8 p.p. mniej niż w 2011 r.), z wytworzonej w regionie WDB.
Podmioty sekcji K i L z 8,0% udziałem w skali kraju zajęły
trzecią lokatę za regionami: warszawskim stołecznym – 28,3%
i śląskim – 10,3%. Podmioty gospodarcze branży budowlanej
zajęły czwarte miejsce z udziałem 9,4% w krajowej WDB,
po warszawskim stołecznym – 15,4%, śląskim – 12,6% i małopolskim – 9,9%. Najmniejszy udział wygenerował sektor
gospodarki obejmujący rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – sekcja A, którego partycypacja w tworzeniu WDB
Wielkopolski wyniosła zaledwie 3,7% (mniej o 1,9 p.p. niż
w 2011 r.). Porównując współudział województw w tworzeniu
WDB sektora rolniczego w kraju, Wielkopolska wypracowała
14,0% krajowej wartości (0,8 p.p. więcej niż w 2011 r.), zajmując drugą lokatę po województwie mazowieckim – 16,6%
(3,5 p.p. mniej niż w 2011 r.).
1 W myśl obowiązującej, od 1 stycznia 2018 r., klasyfikacji NUTS 2016, wprowadzonej Rozporządzeniem Komisji UE, województwo mazowieckie zostało podzielone na dwa regiony
statystyczne – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Rozporządzenie to jest rezultatem rewizji (NUTS), w ramach której dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki
statystyczne 9 państw członkowskich UE.

Przeliczony na 1 mieszkańca Wielkopolski Produkt Krajowy
Brutto wyrażony we wspólnej umownej walucie – standardowej sile nabywczej (Purchasing Power Standard – PPS)
– wzrósł w ciągu 5 lat o 7,0 p.p., a jego wartość w 2016 r.
stanowiła 75,0% średniej dla 28 krajów Unii Europejskiej
i była wyższa o 7 p.p. od średniej dla Polski. Wyliczony
wskaźnik, określający poziom zamożności regionów, klasyfikuje województwo wielkopolskie na trzecim miejscu w kraju
po mazowieckim – 109,0% i dolnośląskim – 76,0%. Wynikająca
z przeliczeń EUROSTATU, średnia dla Polski ukształtowała się
na poziomie 19 900 jednostek PPS, co w relacji do przeciętnej unijnej stanowiło 68,0%. Wielkopolska z 21 700 jednostkami PPS zbliża się do poziom rozwoju osiągniętego przez
Litwę, Portugalię, czy Słowację.
Wartość Dodana Brutto przypadająca na 1 pracującego
w 2016 r., określająca poziom wydajności pracy w regionie,
wyniosła 111 549 zł i wzrosła od 2011 r o 17,7%, ale była
mniejsza od przeciętnej dla kraju (113 872 zł) o 2,1%, która
także od wspomnianego 2011 r. wzrosła o 14,5%.
W województwie wielkopolskim jedynie wskaźnik wydajności pracy w rolnictwie przekraczał poziom krajowy o 49,3%,
osiągając wartość 29 494 zł (mniej o 5 261 zł niż w 2011 r.),
przy średnim krajowym 19 749 zł (również mniej o 8 358 zł
w porównaniu do 2011 r.). Największy dystans, od średnich
wielkości krajowych zanotowano w przemyśle i budownictwie, odpowiednio 12,9% i 7,3% mniej o średniej krajowej.
Indykator dla wielkopolskich jednostek sekcji handlu, napraw
pojazdów samochodowych, transportu itp. odbiegał o 4,7%
od średniej wydajności w kraju. Krajowy poziom produktywności zachował jedynie wskaźnik wyliczony dla jednostek
zajmujących się działalnością finansową, ubezpieczeniami
i obsługą rynku nieruchomości.
Istotnym elementem świadczącym o poziomie życia mieszkańców jest informacja o dochodach brutto pozostających do
dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. W 2016 r. na
1 mieszkańca Wielkopolski przypadało 30 599 zł (4,9% powyżej przeciętnej dla kraju), co oznacza wzrost o 7 941 zł
do 2011 r. Wartości powyżej średniej krajowej zanotowano
także w regionach: warszawskim stołecznym – 42 831 zł i śląskim – 32 542 zł.
RACHUNKI NARODOWE
PKB per capita w UE, Polsce, Wielkopolsce
i podregionach w 2016 r. (w jednostkach PPS)
Wyszczególnienie

PPS

UE=100

UE

29 200

100,0

Polska

19 900

68,0

Wielkopolska

21 200

75,0

Kaliski

18 100

61,9

Koniński

15 100

51,7

Leszczyński

17 900

61,3

Miasto Poznań

39 400

134,9

Pilski

15 400

52,7

Poznański

24 400

83,6

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

31

gospodarka

Wśród podmiotów gospodarczych osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą obejmowały 71,8% wszystkich podmiotów (302 911), a spółki handlowe stanowiły 12,6% ogółu
(53 014), z czego 14,5% posiadały udziały kapitału zagranicznego.

PKB na 1 mieszkańca Polski, Wielkopolski
i podregionów w cenach bieżących 2016 r.
PL =
100

Wyszczególnienie

w zł

Wlkp.=100

Polska

48 432

100,0

-

Wielkopolska

52 844

109,1

100,0

Kaliski

43 464

89,1

82,3

Koniński

36 944

76,3

69,9

Leszczyński

43 531

89,9

82,4

Miasto Poznań

96 138

198,5

181,9

Pilski

37 012

76,4

70,0

Poznański

60 722

125,4

114,9

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

WDB na 1 pracującego Polski, Wielkopolski
i podregionów w cenach bieżących 2016 r.
Wyszczególnienie

w zł

PL =
100

Wlkp.=100

Polska

113 872

100,0

-

Wielkopolska

111 549

98,0

100,0

Kaliski

96 898

85,1

86,9

Koniński

94 821

83,3

85,0

Leszczyński

97 537

85,7

87,4

137 693

120,9

123,4

Miasto Poznań
Pilski
Poznański

96 236

84,5

86,3

127 018

111,5

113,9

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

Potencjał ekonomiczny regionu to 422 094 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON według stanu
na koniec roku 2017. Jest to wzrost o 17 675 podmiotów, czyli
na poziomie 4,4% w stosunku do roku 2014. Podmioty skupione są w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, stanowią
54,0% zarejestrowanych w Wielkopolsce. Na terenie miasta
Poznania prowadzi działalność 1/4 podmiotów województwa.
Świadczy to o dominacji silnego ośrodka o cechach metropolitarnych. W 29 gminach wskaźnik podmiotów wpisanych do
REGON na 10 tys. ludności przekroczył średnią wojewódzką
(1 210). Najwyższe wartości osiągnęły gminy podpoznańskie:
Suchy Las (2 273), Tarnowo Podgórne (2 140), Puszczykowo
(2 048), a także Poznań (2 090).

Kapitał zagraniczny
Według stanu na koniec 2017 r., w Wielkopolsce zasoby
finansowe podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
wyniósł 25192,7 mln zł i wzrósł w stosunku do roku wcześniejszego o blisko 2%. W skali kraju stanowi to 11,5% całego kapitału zagranicznego, co lokowało Wielkopolskę na
2 miejscu, za województwem mazowieckim (46,6% kapitału). 96% całkowitej wartości kapitału zagranicznego napływającego do regionu pochodzi z krajów UE. Największy
kapitał wnoszą firmy niemieckie – 33,0% wszystkich zagranicznych udziałowców. Drugą pozycję, od kilku lat, zajmuje kapitał holenderski, który stanowił 29,5% całego kapitału zagranicznego. Kolejne kraje z udziałem w strukturze
kapitału zagranicznego w regionie to: Stany Zjednoczone
(6,6%), Luksemburg (6,5%), Francja (5,2%) i Wielka Brytania
(4,9%).
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W 2017 r. zarejestrowano 34 850 nowych podmiotów gospodarczych, a wyrejestrowano z rejestru REGON 27 177. Liczba
nowo rejestrowanych podmiotów jest niższa w latach 20162017 niż w latach wcześniejszych, a liczba wyrejestrowanych
podmiotów od 2015 roku spada.
W strukturze podmiotów gospodarczych według rodzaju działalności przeważają jednostki związane z handlem hurtowym
i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych –
24,2%. Działalność w ramach budownictwa prowadzi 13,1%
podmiotów. Kolejne 10,1% ogółu podmiotów związane jest
z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a 9,5%
z przetwórstwem przemysłowym. Wśród pozostałych podmiotów, żadna z sekcji nie skupia więcej niż 6,5% ogółu zarejestrowanych podmiotów.
Aktywność ekonomiczna przedsiębiorców województwa
wielkopolskiego, to w głównej mierze działalność jednostek
„mikro”, zatrudniających do 9 pracowników, które w grupie
podmiotów gospodarki narodowej w 2017 r. stanowiły 95,4%
(tj. 402 747 podmiotów). Kolejne 15 883 jednostek (czyli
3,8%) zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Udział podmiotów
zatrudniających 50 i więcej pracowników wyniósł łącznie
0,9%. Wśród tych 3 464 jednostek funkcjonuje 370 podmiotów zatrudniających od 250 do 999 pracowników oraz
67 podmiotów, w których pracuje powyżej 1000 osób.
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Wielkopolsce
w 2017 r. wyniosła 174 074 mln zł, co stanowi 12,3% wartości dla kraju. W porównaniu z 2013 rokiem wskaźnik wzrósł
o blisko 40,0%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca regionu wartość wskaźnika wyniosła 49 950 zł i jest większa od średniej
wartości dla kraju (36 886 zł). Przetwórstwo przemysłowe
stanowiło 94,4% kwoty produkcji dla całego województwa.
Cechą charakterystyczną przemysłu województwa jest przewaga jednostek średnich, których zaletą jest elastyczność
i łatwość w dostosowaniu się do potrzeb zmieniającego
się otoczenia rynkowego. Udział sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w produkcji sprzedanej przemysłu to 42,2 %.
W strukturze przetwórstwa przemysłowego Wielkopolski
przeważają: przetwórstwo spożywcze oraz produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z odpowiednio
19,2% i 15,5% udziałem w wartości produkcji sprzedanej.
Kolejne miejsca zajmują: produkcja mebli (8,1%), urządzeń
elektrycznych (7,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
(6,4%) oraz produkcja wyrobów z metali (5,5%). Najmniejszy
jest udział produkcji skór i wyrobów skórzanych (0,1%) oraz
odzieży (0,3%) w ogóle produkcji sprzedanej w dziale „Przetwórstwo przemysłowe”. Znaczenie sekcji „wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę”, która stanowiła 3,5% ogółu wartości sprzedanej
przemysłu Wielkopolski w 2017 r. maleje.
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r.
kształtowało się na poziomie 1 112,6 tys. pracowników, co
stanowiło 10,9% wszystkich zatrudnionych w kraju. W stosunku do roku 2014 zatrudnienie w regionie wzrosło o 132,2 tys.
pracowników, czyli o 12,1%. Jest to wzrost o 1/4 większy niż
średnia dla kraju.
W jednostkach przetwórstwa przemysłowego pracowało 28,9% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw,
w handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych – 23,8%,
w edukacji – 9,0%, natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej – 6,5%.

gospodarka

podmioty gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS 2019 r.
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ROLNICTWO
Powierzchnia geodezyjna województwa wielkopolskiego
według stanu na 1.01.2017 r. wynosiła 2 982,7 tys. ha, a użytki rolne zajmowały 1 930,4 tys. ha, tj. 0,3% mniej niż w 2013 r.
W związku z dostosowaniem się do standardów unijnych oraz
uwzględnieniem przemian dokonujących się w polskim rolnictwie zmianie uległa definicja gospodarstwa rolnego. Zgodnie z obowiązującą definicją gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nieprowadzących działalności
rolniczej oraz posiadaczy użytków rolnych o powierzchni
poniżej 1 ha prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Przy uwzględnieniu nowej definicji powierzchnia gospodarstw rolnych w 2017 r wynosiła 1 925,0 tys. ha, tj. 0,3%
więcej niż w 2013 r. Użytki rolne stanowiły 92,1 % ogólnej
powierzchni gospodarstw (89,1% w skali kraju) i zajmowały
powierzchnię 1 722,0 tys. ha, tj. o 1,1% więcej niż w 2013 r.
W 99,5% były to użytki w dobrej kulturze rolnej (wzrost
o 0,1% względem roku 2013).
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych w 2017 r. wynosiła 1 722,0
tys. ha (59,4% powierzchni województwa)
Struktura użytków rolnych (dane GUGIK, 2017 r.):
•

grunty orne - 81,0%,

•

sady - 0,8%,

•

łąki trwałe - 10,5%,

•

pastwiska trwałe - 4,0%,

•

pozostałe – 3,6%.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych (2016 r.):
•

powyżej 1 do mniej niż 5 ha – 46 629 ha (38,5%),

•

od 5 ha do mniej niż 10 ha – 28 593 ha (23,6%),

•

od 10 ha do mniej niż 20 ha – 26 374 ha (21,8%),

•

od 20 ha do mniej niż 50 ha – 13 128 ha (10,8%),

•

od 50 ha do mniej niż 100 ha – 2 741 ha (2,3%),

•

100 ha i więcej – 1 472 ha (0,9%).

Gospodarstwa ekologiczne (2017 r.):
•

z certyfikatem - 483 (spadek o 279 względem roku
2013),

•

gospodarstwa w okresie przestawienia – 253 (wzrost
o 9 względem roku 2013).

Plony ziemiopłodów rolnych (dt/ha) w województwie (2017 r.):
•

zboża ogółem - 45,3 (Polska 42,0),

•

pszenica – 50,5 (Polska 48,8),

•

żyto – 33,4 (Polska 30,6),

•

jęczmień – 42,1 (Polska 39,8),

•

pszenżyto – 45,2 (Polska 39,3),

•

rzepak i rzepik - 28,3 (Polska 29,5),

•

buraki cukrowe – 741 (Polska 379),

•

ziemniaki – 308 (Polska 279).

Obsada zwierząt (szt./100 ha UR) w województwie (2017 r.):
•

bydło: 56,8 (Polska 42,0),

•

trzoda chlewna: 229,7. (Polska 77,7),

•

owce: 1,2 (Polska 1,8),

•

drób kurzy: 1 824,6 (Polska 1 215).

Skup produktów rolniczych w przeliczeniu na 1 ha UZ (2017 r.):
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•

zboża: 1062 kg (Polska 884 kg),

•

ziemniaki: 250 kg (Polska 124 kg),

•

buraki cukrowe: 1669 kg (Polska 1007 kg),

•

rzepak i rzepik: 161 kg (Polska 118 kg),

•

mleko krowie: 977 l (Polska 774 l).

0,3%

użytkowanie gruntów
w gospodarstwach rolnych w 2017 r.
13,4% 1,0%

0,1%

0,5%

pod zasiewami
grunty ugorowane

1,0%
uprawy trwałe
ogrody przydomowe
łąki trwałe

pastwiska trwałe
83,7%

pozostałe

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

W 2017 r. rolniczą działalność produkcyjną w Wielkopolsce
prowadziło 121,4 tys. gospodarstw rolnych, które stanowiły 8,6% ogólnej liczby gospodarstw w kraju (wzrost o 0,1%
względem roku 2013). Średnia powierzchnia gospodarstwa
posiadającego użytki rolne wynosiła 15,6 ha (w 2013 r.
15,64 ha), a użytków rolnych 14,6 ha (w 2013 r. 14,2 ha).
Strukturę agrarną wielkopolskich gospodarstw cechuje duże
zróżnicowanie, które waha się od 1 hektara do kilku tysięcy hektarów. Pod względem przeciętnej wielkości gospodarstw mierzonej powierzchnią użytków rolnych dominują
gospodarstwa małe 1–5 ha, których udział w ogólnej liczbie
gospodarstw wynosi 38,5% (w 2013 r. - 36,2%). Znaczny jest
również udział gospodarstw o wielkości od 5 do 10 ha – 23,6%
(2013 r. – 22,7%) ogółu gospodarstw rolnych w Wielkopolsce1. Korzystnym zjawiskiem jest zwiększanie się powierzchni zajmowanej przez gospodarstwa z najwyższych grup obszarowych
kosztem pozostałych grup. Wraz ze wzrostem powierzchni
gospodarstw zwiększa się dochód, co związane jest z intensywną produkcją. Niestety, w Wielkopolsce w dalszym
ciągu duży udział mają drobne gospodarstwa poniżej 5 ha,
o niskiej towarowości, które nie przeznaczają produktów na
rynek, a jedynie na samozaopatrzenie.
W 2017 r. w Wielkopolsce funkcjonowały 483 ekologiczne
gospodarstwa rolne z certyfikatem, co stanowi 3,1% gospodarstw ekologicznych w Polsce (w roku 2013 – 3,8%). Obserwowany jest trend odchodzenia od gospodarstw ekologicznych, których liczba systematycznie maleje nie tylko w skali
województwa, ale także kraju. Między rokiem 2013 a 2017
liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem zmniejszyła
się w Polsce o 22,2%. Przyczynę spadku liczby gospodarstw
ekologicznych można upatrywać w zmianie programów rolnośrodowiskowych (wsparcie produkcji powierzchniowej zamiast ekologicznej).
Liczba osób pracujących w rolnictwie zmniejsza się. W 2017 r.
mieszkańcy Wielkopolski pracujący w pierwszym sektorze
gospodarki narodowej stanowili 13,6% ogółu pracujących,
czyli o 1,7% mniej niż w roku 2013 (w Polsce 2013 r. – 16,7%,
2017 r. – 15,2%).
Ogólna powierzchnia zasiewów w 2017 r. w województwie
wielkopolskim wynosiła 1 484,3 tys. ha (o 4,1% więcej niż
w roku 2013), co stanowiło 13,8% upraw krajowych.
W gospodarstwach indywidualnych obsiano 1 291,9 tys. ha,
tj 87,0% zasiewów województwa (w kraju 90,9%). W strukturze upraw dominowały zboża, zajmując 70,5% powierzchni
zasiewów (w 2013 r. – 75,0%). W tej grupie roślin przeważały zboża ozime, wśród których największa była uprawa
pszenżyta (ponad 20%). Drugie miejsce pod względem powierzchni zasiewów zajmowały rośliny przemysłowe (rzepak
1 aktualne dane na rok 2016

25%

Średnie zużycie nawozów sztucznych (mineralnych) ogółem
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wynosiło 163,6 kg
i było wyższe od przeciętnego w kraju o 14,3% (w 2013 r. było
wyższe o 13,6%). Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych kształtowało się na poziomie
42,7 kg i było o 19,4% niższe od średniej wartości w kraju
Średnie zużycie nawozów sztucznych (mineralnych) ogółem
w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wynosiło 163,6 kg
i było wyższe od przeciętnego w kraju o 14,3% (w 2013 r. było
wyższe o 13,6%). Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych kształtowało się na poziomie
42,7 kg i było o 19,4% niższe od średniej wartości w kraju
wynoszącej 53 kg (w 2013 r. było niższe o 5,3%).
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Udział Wielkopolski w zbiorach
głównych ziemiopłodów

3,7%

owoce
z drzew
i owoce
jagodowe

Najważniejszą cechą wielkopolskiego rolnictwa jest wysoki
poziom produkcji zwierzęcej. Obsada zwierząt gospodarskich
na 100 ha użytków rolnych jest znacznie wyższa od średniej
krajowej. W 2017 r., podobnie jak w 2013 r. dominowało
pogłowie trzody chlewnej – 4 070,1 tys. szt., co stanowiło
35,9% stada żywca wieprzowego w Polsce. Tak znaczna intensywność chowu trzody chlewnej znajduje odzwierciedlenie w najwyższej obsadzie tych zwierząt na 100 ha użytków
rolnych, która wynosiła 229,7 szt. wobec 77,7 szt. w kraju.
Rolnictwo województwa wielkopolskiego wyróżnia się także
w hodowli bydła i drobiu. Pogłowie bydła kształtowało się
na poziomie 1 007 tys. szt., natomiast drobiu kurzego – 32,3
mln. szt. Oznacza to, że na każde 100 ha użytków rolnych
przypadało 56,8 szt. bydła i 1 824,6 szt. drobiu kurzego, co
również znacznie przekraczało średnią dla Polski wynoszącą
odpowiednio 42 szt. i 1 215 szt. Województwo wielkopolskie
plasowało się na 2 miejscu w kraju wśród producentów drobiu, po województwie mazowieckim oraz na 3 miejscu, co
do wielkości stada bydła, po województwach mazowieckim
i podlaskim.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

i rzepik oraz buraki cukrowe) z 10,4% udziałem (podobnie jak
w roku 2013). W 2017 r. Wielkopolska była największym w skali
kraju producentem: zbóż ogółem (14,9% produkcji krajowej,
w 2013r. 16%), buraków cukrowych (21,4% w produkcji krajowej, w 2013 r. 21,8%) oraz ziemniaków (14,5% produkcji
krajowej, w 2013 r. 11,4%). Region znajduje się również
w czołówce pod względem wielkości zbiorów rzepaku i rzepiku (2 miejsce w kraju, z 11,5% udziałem w ogóle zbiorów,
w 2013 r. 13%). Powierzchnia warzyw gruntowych, łącznie
z uprawą w ogrodach przydomowych kształtowała się na
poziomie 22,8 tys. ha i przewyższała o 5,1 tys. ha uprawy
z 2013 r, co skutkowało wzrostem o 0,3% w skali kraju. Udział
województwa w krajowej produkcji warzyw kształtował się
na poziomie 12,4%, podobnie jak to miało miejsce w roku
2013, jednakże prawie dwukrotnie przewyższa to średnią
krajową. Produkcja owoców z drzew i krzewów w sadach
oraz plantacji jagodowych w województwie stanowiła 3,7%
zbioru krajowego, co przewyższa o 0,3% produkcję z 2013 r.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z BDL GUS, 2019 r.

PROCENTOWY UDZIAŁ W SKALI KRAJU
obsada zwierząt hodowlanych na 100 ha
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PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Województwo wielkopolskie jest regionem uprzemysłowionym, co pokazuje udział sektorów przemysłowego i budownictwa w strukturze wartości dodanej brutto w 2016 r., który
wyniósł łącznie 37,7% i był wyższy niż w kraju (34,5%).
Sfera przemysłowo-budowlana jest prawie całkowicie sprywatyzowana: 98,5% podmiotów gospodarczych należy do
sektora prywatnego. Największy udział w strukturze produkcji sprzedanej przemysłu, wynoszący odpowiednio 29,0%
i 24,0% należy do największych firmy, które zatrudniają ponad 1 000 pracowników oraz do przedsiębiorstw z zatrudnieniem w przedziale 50-249 osób zatrudnionych.
W 2017 r. wartość wskaźnika dynamiki produkcji sprzedanej
przemysłu ogółem względem roku poprzedniego wyniosła
108% (6 miejsce w kraju). Produkcja sprzedana przemysłu
i budownictwa w Wielkopolsce osiągnęła poziom 174 074,0
mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca sprzedaż produkcji
budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie województwa (ceny bieżące) wynosi 5 429 zł i jest wyższa od średniej
wartości dla kraju o 567 zł.
W 2017 r. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana
na terenie województwa osiągnęła wartość 18 921,6 mln zł,
co stanowi 10,1% wartości dla kraju. W porównaniu do roku
2014 produkcja zrealizowana w regionie wzrosła o 36,3%,
tj. o 5 035,3 mln zł.
Przeciętna liczba mieszkań oddawanych w województwie
w latach 2014-2017 wyniosła 16 494 (w kraju 158 136).
W 2017 r. oddano do użytkowania 18 859 mieszkań (10,6%
ogółu nowych mieszkań w kraju), co odpowiada 5,4 mieszkania na 1 000 ludności (w kraju 4,6). Przeciętna powierzchnia
użytkowa nowego mieszkania utrzymana była na poziomie
93,5 m2 (w kraju 92,7 m2).
Pracujący w przemyśle i budownictwie
Pracujący w przemyśle i budownictwie stanowili 31,3% ogółu
zatrudnionych w gospodarce narodowej regionu (483,2 tys.
osób)1. W kraju wskaźnik ten był niższy o 5 p.p. Udział pracujących w tym sektorze w porównaniu z 2014 r. utrzymał się
na tym samym poziomie.
Analiza przestrzenna wykazała, że liczba zatrudnionych
w sektorze jest zróżnicowana w poszczególnych częściach
województwa. Można wyróżnić kilka stref koncentracji
zwiększonego udziału pracujących w przemyśle i budownictwie: na południu, zwłaszcza w gminach powiatu kępińskiego
i ostrowskiego oraz w powiatach leszczyńskim i gostyńskim,
na wschodzie w gminach powiatu tureckiego, na zachodzie
pasmo ciągnące się od gminy Drawsko poprzez Wronki, Pniewy, Nowy Tomyśl, po Rakoniewice i pasmo gmin zlokalizowanych na północ i północny-wschód od Poznania: Czerwonak,
Murowana Goślina, Rogoźno, Budzyń, Chodzież, Kiszkowo
i Mieleszyn.

Największe wzrosty liczby przedsiębiorstw przemysłowych
i budowlanych w latach 2014-2017 nastąpiły w Poznaniu (253
nowe firmy), Tarnowie Podgórnym (125 nowych firm), gminie
miejsko-wiejskiej Śrem (105 nowych firm) i Ostrowie Wielkopolskim (103 nowe firmy). W analizowanym okresie odnotowano również 35 gmin, w których liczba podmiotów spadła.
Największe spadki odnotowane zostały w: Kaliszu (-96 firm),
Gnieźnie (-52 firmy), Puszczykowie (-29 firm).
Struktura gałęziowa przemysłu
Liczba podmiotów gospodarczych w sekcjach związanych
z przemysłem (sekcja B – górnictwo i wydobywanie, sekcja
C – przetwórstwo przemysłowe, sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją) w województwie
wielkopolskim wynosi 42 815. Z danych dotyczących liczby
podmiotów zarejestrowanych w systemie ewidencji REGON
jednoznacznie wynika, że najważniejszą branżą struktury gałęziowej przemysłu jest przetwórstwo przemysłowe
z 93,5% udziałem podmiotów (ponad 40 tys.), a pozostałe
sekcje mają znaczenie uzupełniające: sekcja E – 3,4%, sekcja
D – 2,0%, sekcja B – 1,1%.
W ramach przetwórstwa przemysłowego największy udział
podmiotów przypada na: produkujące metalowe wyroby gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – 17,7% (7089 jednostek), trudniące się naprawą, konserwacją i instalowaniem
maszyn i urządzeń – 12,1% (4826 jednostek) oraz zajmujące
się produkcją mebli – 10,8% (4342 jednostek). Ważnymi działami przetwórstwa przemysłowego jest również produkcja
artykułów spożywczych (9,4% podmiotów), produkcja wyrobów z drewna oraz korka (z wyłączeniem mebli) a także wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (9,3%
podmiotów) oraz produkcja odzieży (7,8% podmiotów).
Najwięcej podmiotów przemysłowych zlokalizowanych jest
w Poznaniu (19,7%). Pozostałe gminy z wyróżniającą się liczbą podmiotów przemysłowych to: Swarzędz (2,7%), Kalisz
(2,5%), Ostrów Wielkopolski (2,3%) i Gniezno (2,0%).

Podmioty branży przemysłowo-budowlanej

Specjalne strefy ekonomiczne

Na ogólną liczbę 97 956 podmiotów gospodarczych działu
„Przemysł i budownictwo”, podmioty sekcji budownictwo
(sekcja F) stanowiły 56,3% (55 141), natomiast podmioty
sekcji przemysłowych (sekcja B-E) stanowiły 43,7% (42 815).
W porównaniu do roku 2014 liczba podmiotów wzrosła o 5,3%
(4 912 podmiotów), a podział wewnątrz działu jest zbliżony
(55,2% podmiotów sekcji F i 44,8% podmiotów pozostałych
sekcji).

30 czerwca 2018 r. na mocy ustawy o wspieraniu nowych
inwestycji powstała Polska Strefa Inwestycji, obejmująca
zasięg całego kraju. Polska Strefa Inwestycji zastąpiła Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które stanowiły wyodrębnione administracyjnie obszary w Polsce, gdzie prowadzenie
działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Na mocy obowiązujących obecnie
przepisów Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować
do 31 grudnia 2026 roku. Mają one za zadanie przyspieszanie
rozwoju gospodarczego regionów (poprzez jak największe
wykorzystanie ich własnych zasobów: pracy, surowców, infrastruktury, itd.).

Największa koncentracja podmiotów przemysłowych i bu-
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dowlanych występuje w Poznaniu, gdzie w roku 2017 działało
18 252 firm, co stanowiło 18,6% ogółu podmiotów tych branż.
Inne ważne ośrodki w województwie, w których łącznie zlokalizowanych jest 1/4 podmiotów przemysłowych i budowlanych to jednostki miejskie: Ostrów Wielkopolski – 2026 firm,
Kalisz- 1964 firm, Gniezno – 1925 firm, Leszno – 1836 firm,
Konin – 1656 firm, Piła – 1395 firm, Luboń – 1218 firm, gminy
miejsko-wiejskie: Swarzędz – 1808 firm, Września – 1483 firm,
Oborniki – 1372 firm, Śrem – 1284 firm, Jarocin – 1227 firm,
Mosina – 1169 firm, Gostyń – 935 firm, Nowy Tomyśl – 933 firm
oraz gminy wiejskie: Tarnowo Podgórne – 1258 firm i Komorniki – 965 gmin. Pozostałe podmioty są rozproszone na terenie
całego województwa i nie przekraczają nigdzie 1,0% udziału
w ogólnej liczbie firm.

1 według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności nie uwzględniając podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze obejmuje 2 powiaty w Wielkopolsce: ostrowski i kępiński, spośród których tylko w powiecie ostrowskim
utworzono podstrefę Ostrów Wielkopolski. W granicach Kostrzyńsko-Słubickiej SSE znajduje się 14 powiatów Wielkopolski, w których utworzono 14 podstref (za wyjątkiem powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, obornickiego
i pilskiego). Łódzką SSE objęte zostało 7 powiatów, spośród
których w trzech utworzono podstrefy. Są to powiaty: kolski, ostrzeszowski (po jednej podstrefie) oraz powiat turecki
(3 podstrefy). Wałbrzyską SSE objęte zostało 11 powiatów, na
terenie których znajduje się 8 podstref. Dodatkowo Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" utworzyła
3 podstrefy w powiatach: gnieźnieńskim, kościańskim (pozostaje we właściwości zarządzającego Kostrzyńsko-Słubickiej
SSE) oraz w powiecie kaliskim (Łódzka SSE).
Największą podstrefą w Wielkopolsce jest podstrefa Swarzędz o powierzchni 79,9 ha, będąca częścią Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Pod względem wielkości drugie miejsce zajmuje podstrefa Września o powierzchni 75,7 ha (Wałbrzyska
SSE), natomiast na trzecim miejscu plasuje się podstrefa Poznań o powierzchni 51,47 ha (Wałbrzyska SSE).
strefy ekonomiczne

Klastry
Klastry są formą zrzeszenia przedsiębiorców, którzy realizują
wspólne cele w ramach jednej branży. Podstawą powstania
klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy
podmiotami, dążące do zoptymalizowania działań przy jednoczesnym wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań. Obecnie
w regionie działają 23 klastry. W funkcjonowaniu klastrów
w największym stopniu zaangażowane są uczelnie: Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Przeważająca większość klastrów zlokalizowana jest
w stolicy Wielkopolski oraz w gminach ościennych, jednakże klastry zlokalizowane są także w ośrodkach subregionalnych. W obszarze subregionu pilskiego działa Pilski
Klaster Energetyczny oraz Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, będące pierwszym w regionie klastrem turystycznym, którego
celem jest wypromowanie oraz podniesienie konkurencyjności subregionu poprzez wykorzystanie potencjału naturalnego Noteci. Miasto Konin jest jednym z założycieli
klastra Zielona Energia Konin. Na terenie subregionu leszczyńskiego funkcjonują 4 klastry związane z przemysłem
spożywczym, poligrafią i wydawnictwem, budownictwem
i architekturą oraz informatyką.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi cykliczne badania benchmarkingowe klastrów. Głównym
celem benchmarkingu jest określenie aktualnego stanu
rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, jakie zaszły
w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz
zarekomendowanie działań na przyszłość. Ostatnie badanie prowadzone było w 2018 r. i obejmowało 40 klastrów
z całej Polski, w tym 5 klastrów prowadzi działalność na terenie Wielkopolski (dla porównania w badaniu z 2014 r. uczestniczyło 35 klastrów, w tym 6 z Wielkopolski).
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Obszar Wielkopolski znajduje się w zasięgu pięciu zarządców
Specjalnych Stref Ekonomicznych w ramach Projektu Polska Strefa Inwestycji. Są to: Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, Specjalna Strefa Ekonomiczna Kostrzyn-Słubice, Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
"INVEST-PARK" i Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
W skład każdej Strefy wchodzi od kilku do kilkunastu podstref zlokalizowanych w całej Polsce.
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Klastry w Wielkopolsce
Wielkopolski Klaster Firm Projektowo-Wykonawczych
ARCHI-PROJEKT w Poznaniu
Zachodni Klaster Transportowo Logistyczny w Poznaniu
Wielkopolski Klaster Mebel Design w Poznaniu
Klaster Informatyczno-Technologiczny IT Leszno
Leszczyńskie Smaki
Leszczyński Klaster Budowlany
Klaster Przetwórców Szkła Budowlanego, Wysogotowo
(gm. Tarnowo Podgórne)
SynergIT w Poznaniu
Poznański Klaster Edukacyjny
Waste Klaster w Poznaniu
Swarzędzki Klaster Producentów Mebli
ECDF Klaster w Poznaniu
Żywność dla Zdrowia Food4Good w Kaliszu
Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych
„HEFAJSTOS” w Poznaniu
e-Commerce Connections, Bytkowo (gm. Rokietnica)
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski w Kaliszu
Wielkopolski Klaster Lotniczy w Kaliszu
Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny w Poznaniu
Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie
Pilski Klaster Energetyczny
Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Północnej
Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile
Zielona Energia Konin
Klaster Kotlarski w Pleszewie
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Klastry mające strategiczne znaczenie dla gospodarki Polski
oraz wysokiej konkurencyjności międzynarodowej zostały
przyporządkowane do grupy Krajowych Klastrów Kluczowych. Na terenie Wielkopolski działalność prowadzą przedsiębiorstwa wchodzące w skład Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (siedziba w woj. świętokrzyskim).

Inteligentne specjalizacje
w Wielkopolsce w 2017 r.
18,1%

13,4%
18,4%

12,7%

Inteligentne specjalizacje
W Wielkopolsce obszary inteligentnych specjalizacji zostały
wyznaczone w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2015-2020. Przeprowadzono tam analizy dominujących branż
w gospodarce województwa, potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, a także specjalizacji naukowej regionu. Mając na
uwadze wyzwania stojące przed Wielkopolską zidentyfikowano obszary inteligentnych specjalizacji, do których zaliczono:
•

•

wnętrza przyszłości – obejmują produkcję wyposażenia
wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem, w ramach dobrze współpracujących łańcuchów wartości w regionie,
czyli silnie zakorzenionych w jego potencjale produkcji
surowców komponentów i półproduktów, ale także konkurencyjnych międzynarodowo na bazie nowoczesnej
i atrakcyjnej oferty;

•

przemysł jutra – rozwój tego obszaru polega na stosowaniu zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów
specjalnych oraz wdrażaniu produkcji zrównoważonej;

•

wyspecjalizowane procesy logistyczne – obejmują zarówno środki techniczne, jak i rozwój kadr i metod organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie wspierającym rozwój pozostałych specjalizacji regionu w kierunku
zwiększania wartości dodanej w biznesie i podnoszenia
jakości życia obywateli;

•

rozwój oparty na ICT – obejmuje dwie dziedziny: technologie dla innowacyjnych społeczności oraz biznesowe
zastosowania ICT. Pierwsze z nich służą rozwojowi inteligentnego otoczenia człowieka w sferze prywatnej
i publicznej. Wśród technologii dla innowacyjnych społeczności można wymienić zintegrowane systemy usług
publicznych, np. inteligentne systemy transportowe,
energetyczne, oświetleniowe oparte na wykorzystaniu
Big Data, systemów zarządzania danymi, systemów osadzonych oraz działania w obszarze Smart City. Biznesowe zastosowania ICT odnoszą się w szczególności do
wyspecjalizowanych produktów i usług informatycznych
wspierających rozwój pozostałych specjalizacji regionu;

•
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biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów –
obejmują produkcję biosurowców i żywności w ramach
całego łańcucha wartości; z dobrej jakości surowców,
przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii
oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie
odpadów poprodukcyjnych;

nowoczesne technologie medyczne – obejmują nowe
technologie pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi takimi jak choroby układu krążenia, układu
nerwowego i choroby nowotworowe, a także technologie
farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji
i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw.

W Wielkopolsce zlokalizowanych jest 123 617 podmiotów
gospodarczych działających w sekcjach PKD przyporządkowanych do obszarów inteligentnych specjalizacji. Ponad
1/4 z tych podmiotów zlokalizowana jest w stolicy regionu,
a pozostałe rozmieszczone są w sposób równomierny w całej
Wielkopolsce. Na tle całego kraju jest to udział na poziomie
10,2%.

biosurowce i żywność
dla świadomych
konsumentów
wnętrza przyszłości

przemysł jutra

wyspecjalizowane procesy
logistyczne
rozwój oparty na ICT

21,2%

16,2%

nowoczesne technologie
medyczne
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USŁUGI
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON,
związane z prowadzeniem działalności usługowej, stanowiły
w 2017 r. 74,1% wszystkich podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim (312 841 podmiotów). W porównaniu
do roku 2014 nastąpił wzrost liczby podmiotów o 4,2%, co przełożyło się na niewielki wzrost udziału podmiotów usługowych
w ogóle podmiotów gospodarczych (o 0,1%). Sektor prywatny
dominuje z udziałem na poziomie 96,5%, o 0,5% większym niż
średnia krajowa. Największy udział w tym sektorze należy
do podmiotów usługowych sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 32,8% podmiotów gospodarczych świadczących usługi
(łącznie 102 248 podmiotów). Wśród pozostałych podmiotów
świadczących usługi zwiększony udział należy do: firm prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną
(13,7% podmiotów), gospodarstw domowych zatrudniających
pracowników lub produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby oraz pozostałej działalności usługowej
(8,6% podmiotów), firm transportowych i związanych z działalnością magazynową (8,0% podmiotów), a także podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną
(7,4% podmiotów). Natomiast najmniejszy – zaledwie 0,003%,
tj. 9 podmiotów, jest udział w regionie organizacji i zespołów
eksterytorialnych.
W 2017 r. prowadzono sprzedaż na terenie województwa
w 33 792 sklepach i 1 012 stacjach paliw. Liczba sklepów
w stosunku do roku 2014 spadła o blisko 1,5 tys., a liczba
stacji w analogicznym okresie wzrosła o 91. Obecnie co 10
stacja paliw w kraju zlokalizowana jest w Wielkopolsce.
W przypadku sklepów istotną rolę odgrywają sklepy wielkopowierzchniowe, wśród których wyróżniamy 779 supermarketów, 50 hipermarketów, 10 domów handlowych oraz 6 domów
towarowych. Na jeden sklep w województwie przypadało 103
mieszkańców, przy średniej dla kraju równej 108 osób, niemniej liczba mieszkańców przypadających na jeden sklep
w związku z malejącą ich liczbą rośnie.
Sprzedaż prowadzona jest również na targowiskach stałych.
W Wielkopolsce funkcjonowało 224 obiektów tego typu,
z czego większość (217 obiekty) stanowiły targowiska z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej. Ponadto działało 9 623
stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej. Sprzedaż
detaliczna w województwie kształtowała się na poziomie
144 mld zł, co stanowiło 17,8% ogółu wartości sprzedaży
detalicznej w Polsce. W strukturze sprzedaży detalicznej
towarów powyżej 50,0% stanowiły żywności i napoje bezalkoholowe, a ok. 40,0% - towary nieżywnościowe. Sprzedaż

W 2015 r. działały na terenie województwa 5 356 magazyny
handlowe (hurtowe). Największą część infrastruktury magazynowej – 61,8% stanowiły magazyny zamknięte (3 313 sztuk)
o łącznej powierzchni ponad 4,2 mln m², w ramach których
funkcjonowało 179 chłodni. Ponadto towary składowane były
w silosach i zbiornikach (20% ogółu magazynów) – 1 072 sztuki, w magazynach zadaszonych (8,9%) oraz na 491 placach
składowych (9,1%).
Wartość sprzedaży hurtowej w przedsiębiorstwach handlowych w 2017 r. kształtowała się na poziomie 128,3 mld zł, co
stanowiło 13,0% ogółu wartości sprzedaży hurtowej w Polsce.
Blisko 70,0% dochodów ze sprzedaży hurtowej przypadało na
towary nieżywnościowe. W Wielkopolsce sprzedaje się 36,0%
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych, 22,0% żywności
i napojów bezalkoholowych oraz 11,0% towarów nieżywnościowych kraju.
W województwie wielkopolskim w 2017 roku funkcjonowało 439 restauracji, 289 barów, 121 stołów oraz 323 punkty
gastronomiczne. Ich ogólna liczba w stosunku do roku 2014
spadła, o niecałe 5%. Przychody z działalności gastronomicznej kształtowały się na poziomie 1,27 mld zł. Zdecydowaną
większość tej kwoty (85,7%) stanowią wpływy z produkcji gastronomicznej, które wyniosły 1,08 mld zł.
Otoczenie biznesu
W Wielkopolsce w 2017 roku zarejestrowanych było 43 531 firm
należących do sfery otoczenia biznesu (sekcje K, L i N),
w tym 11 469 jednostek gospodarczych prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (sekcja K), 18 640 firm
związanych z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L) oraz
13 422 podmioty realizujące usługi w zakresie administrowania i wspierania (sekcja N). W porównaniu do 2014 roku
ogólna liczba podmiotów wzrosła o 3 581, tj. o 8,2%. Najwięcej nowych firm powstało w sekcji L (wzrost o 16,1%) oraz
w sekcji N (12,5%), natomiast w sekcji K nastąpił niewielki
spadek (-4,1%).
Działalność ww. podmiotów wspiera dobrze rozbudowana sieć
instytucji wspomagających, w tym m.in. powołana w 2002 r.
Sieć Wspierania Przedsiębiorczości i Zatrudnienia. Jest to
wspólna inicjatywa 25 publicznych i prywatnych instytucji
wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia
Otoczenie biznesu w Wielkopolsce
w 2017 r.
26,0%
31,0%

działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

obsługa rynku
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detaliczna przeliczona na 1 mieszkańca Wielkopolski wyniosła
w 2017 r. 41 340 zł, co stanowi o ponad 50,0% więcej od średniej dla kraju równej 21 088 zł.

w Wielkopolsce. Odbywa się to poprzez zwiększenie zakresu,
dostępności oraz jakości oferowanych usług doradczo - informacyjnych. Wiodącym ośrodkiem wspierającym tworzenie
innowacji w regionie jest Poznański Park Technologiczno –
Przemysłowy, którego misją jest umocnienie pozycji Poznania, jako wiodącego ośrodka miejskiego w Polsce, poprzez
koncentrację na możliwie najbardziej perspektywicznych
branżach oraz stymulację współpracy środowiska biznesowego ze światem nauki. Ponadto w województwie działają
agencje rozwoju regionalnego m.in. Wielkopolska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolski Fundusz Rozwoju,
Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz ośrodki informacji europejskiej
i stowarzyszenia (m.in. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska).
Do najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu
na terenie województwa wielkopolskiego zaliczyć należy:
Nickel Technology Park Poznań, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Agencję Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile,
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Leszczyńskie
Centrum Biznesu Sp. z o.o., Turecką Izbę Gospodarczą, Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu oraz
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, w tym InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji
UAM, będący jedynym parkiem technologicznym w Polsce
posiadającym status jednostki naukowej. Do instytucji otoczenia biznesu należą także pozabankowe instytucje finansowe, tj. instytucje zajmujące się dystrybucją zwrotnych
i bezzwrotnych instrumentów finansowych zasilane środkami
Unii Europejskiej oraz środkami ze źródeł prywatnych. Obok
instytucji wspierających działalność gospodarczą, na efektywność gospodarki regionu istotny wpływ mają komercyjne
firmy świadczące usługi dla biznesu.
Sektor badawczo-rozwojowy
Do podmiotów zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową należą podmioty prowadzące badania naukowe lub
prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny: szkoły wyższe,
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, podmioty prowadzące działalność gospodarczą z różnych dziedzin gospodarki oraz inne jednostki organizacyjne.
Działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Wielkopolsce prowadziło w 2017 r. 454 jednostek ogółem, w tym: 71 podmiotów wyspecjalizowanych badawczo (instytuty naukowe PAN
– 6, instytuty badawcze – 7, szkoły wyższe – 15, pozostałe
- 43) oraz 383 podmioty gospodarcze (rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo – 6, przemysł – 256, budownictwo
– 7, usługi – 114). Łącznie jednostki B+R w regionie stanowiły 8,9% ogółu jednostek sektora w Polsce, a w sektorze
przedsiębiorstw 9,0%. W porównaniu z rokiem 2012, liczba
jednostek wzrosła o 69,4%, natomiast udział województwa
w całym sektorze spadł o 9,2%.
Wiele spośród prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe w Wielkopolsce kierunków badań ma charakter unikatowy w skali kraju. Polska Akademia Nauk (PAN) prowadzi
badania z zakresu m. in.: chemii bioorganicznej, dendrologii, fizyki molekularnej, genetyki, środowiska rolniczego
i leśnego. PAN prowadzi także Centrum Badań Kosmicznych
z obserwatorium strogeodynamicznym oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe, będące głównym ośrodkiem naukowym Internetu w Polsce. Ważnymi instytucjami
badawczymi i wspierającymi rozwój są Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Wśród innych placówek sektora B+R
działających na terenie województwa wymienić należy m.in.
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Nakłady na działalność B+R w Wielkopolsce
według dziedzin

Instytut Obróbki Plastycznej (z dniem 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy na Sieć Badawcza Łukaszewicz – Instytut Obróbki Plastycznej), Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Instytut Ochrony Roślin, Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych.
W sektorze działalności badawczo-rozwojowej istotną rolę
pełnią poznańskie szkoły wyższe, prowadzące prace w takich
dziedzinach jak: techniki informacyjne, a zwłaszcza oprogramowanie komputerowe, optoelektronika, nowe materiały
i technologie, nanotechnologie, infrastruktura, matematyka,
fizyka, chemia, nauki o życiu (biologia, biotechnologia, biochemia), nauki o człowieku (medycyna, psychologia, socjologia, pedagogika), nauki przyrodnicze (geografia, geologia),
czy nauki ekonomiczne (ekonomia, finanse, zarządzanie).
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (w cenach
bieżących) w Wielkopolsce w roku 2017 wyniosły ogółem
1 244,2 mln zł, z czego 21,5% stanowiły nakłady inwestycyjne
na środki trwałe (pozostałe 78,5% to nakłady bieżące). Jest to
spadek nakładów w porównaniu z rokiem 2012 oraz znaczący spadek udziału nakładów inwestycyjnych. W przeliczeniu
na 1 mieszkańca nakłady wyniosły 357 zł (przy średniej dla kraju
535,6 zł). Udział województwa wielkopolskiego w krajowych
nakładach ogółem na działalność B+R spadł z 9,5% (2012 r.)
do 6,0% w 2017 r., co uplasowało Wielkopolskę na 5 miejscu
w kraju. W 2016 r. wartość wskaźnika relacji nakładów na
działalność B+R do PKB w Wielkopolsce wyniosła 0,59% i była
niższa od średniej krajowej 0,96%.
Struktura finansowania nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2017 r. wykazała najwyższy udział sektora
przedsiębiorstw (52,1% ogółu), a następnie sektora szkolnictwa wyższego (45,4% ogółu). Mniej znaczące były nakłady
pochodzące z zagranicy – 76,5 mln zł (6,1% wszystkich nakładów) oraz w sektorze rządowym i w sektorze prywatnych
instytucji niekomercyjnych – 31,2 mln zł (2,5% ogółu).
W ogólnej kwocie 976,5 mln zł nakładów bieżących na działalność badawczą i rozwojową, największy udział mają prace
rozwojowe (39,1%) oraz badania podstawowe (38,6%). Pozostałą część (22,3%) kwoty przeznaczono na badania stosowane.
W 2017 r. w jednostkach B+R pracujących było łącznie 14 952
osób. W stosunku do roku 2014 liczba pracujących wzrosła
o 1 718, co stanowi 11,5%. Udział zatrudnionych w działalności badawczo-rozwojowej Wielkopolski w stosunku do ogółu
pracujących w tej branży w kraju wyniósł 8,0%. Najliczniejszą grupę wśród zatrudnionych w sektorze B+R stanowili pracownicy naukowo-badawczy (69,4%). Na 1 000 osób aktywnych zawodowo przypadało 4,8 zatrudnionych w działalności
B+R (w kraju – 7 os.).
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finanse jednostek samorządu terytorialnego
Finanse publiczne obejmują zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe wszystkich analizowanych jednostek samorządowych w Wielkopolsce. Kondycja finansowa jednostek
samorządu terytorialnego (JST) zależy m.in. od wysokości
dochodów własnych (które są często wyznacznikiem zamożności gminy), dotacji celowych (zarówno z budżetu państwa,
jak i pozyskiwanych ze środków europejskich) i subwencji
ogólnych z budżetu państwa. Na globalną wartość dochodów
własnych ma także wpływ liczba ludności zamieszkałej na
danym obszarze oraz liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a także osób prawnych stanowią
znaczne źródło wzbogacające dochody własne gmin. Wydatki
jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane są na zaspakajanie potrzeb mieszkającej na ich terenie ludności i na
rozwój społeczno - ekonomiczny gmin. Dzielą się na majątkowe (w tym inwestycyjne) oraz bieżące, do których zalicza
się m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na
wynagrodzenia, a także wydatki na obsługę długu.
Zagregowane dochody jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego (wynikające z budżetów
gmin, łącznie z budżetami miast na prawach powiatów,
budżetów powiatów i budżetu samorządu województwa)
w 2017 r. stanowiły łącznie 8,9% dochodów wszystkich JST
w kraju i wyniosły 20 457,7 mln zł, z czego 50,6% stanowiły
dochody własne, 20,1% dotacje ogółem i 29,3% subwencja
ogólna z budżetu państwa. Zarówno w Polsce, jak i Wielkopolsce dochody ogółem w przedziale lat 2012 – 2017 wzrosły
odpowiednio o 29,6% i 36,0%. W strukturze dochodów budżetowych w roku 2017 dominowały gminy łącznie z miastami
na prawach powiatu, które zrealizowały 81,8% dochodu Wielkopolski. Pozostałą część wniosły powiaty - 12,6% i budżet
samorządu województwa - 5,6%.
Dochody własne wypracowane przez JST w 2017 r. osiągnęły
wartość 10 201 mln zł i były wyższe od uzyskanych w 2012 r.
o 34,0% (w kraju 30,0%). W strukturze dochodów własnych
największy udział miały dochody gmin łącznie z miastami na
prawach powiatu 82,0% (w kraju 85,1%), dochody powiatów
10,2% (w kraju 8,0%) dochody samorządu województwa 7,8%
(w kraju 6,9%).
Wydatki globalne w 2017 r. poniesione przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim wzrosły,
w porównaniu do wydatków z 2012 r., o 36,4% (w kraju 27,5%)
i zamknęły się kwotą 20 740,4 mln zł. Stanowiły one 9,0%
łącznych wydatków ogółu JST w Polsce. Największy udział
w strukturze wydatków Wielkopolski w 2017 r., podobnie jak
w przypadku dochodów, utrzymały gminy łącznie z miastami
na prawach powiatów 81,7% (w kraju 82,8%). Kolejne miejsca
zajęły wydatki powiatów 12,6% (w kraju 11,0%) i samorządu
województwa 5,7% (w kraju 6,2%).
BUDŻET SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
W 2017 r. dochody ogółem budżetu samorządu województwa
wielkopolskiego były o 3,4% wyższe od uzyskanych w roku
2012 i osiągnęły wartość 1 137,1 mln zł. Dochód Wielkopolski
stanowił 7,7% wolumenu krajowego, który w tym samym analizowanym okresie zmniejszył się o 3,0%.
Udział dochodów własnych w 2017 r. stanowił 70,5% ogółu
dochodów i wyniósł 802 046 tys. zł, wzrastając od 2012 r.
o 49,8%. W tym samym czasie ogólnokrajowe dochody własne zwiększyły się o 18,8%, a wartość uzyskanego dochodu
Wielkopolski stanowiła 10,3%. Średnia krajowa dochodów
własnych w 2017 r. kształtowała się na poziomie 53,0%.
W strukturze dochodów własnych największy udział 71,2%
miały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
które osiągnęły wartość 570 837 tys. zł i wzrosły od 2012 r.

o 60,2%. W tym samym czasie ta forma podatku w skali kraju
osiągnęła poziom 69,6% przy 23,4% zwyżce do 2012 r. Wpływy
do budżetu samorządu województwa z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły od 2012 r. o 49,9%, do wartości
132 690 tys. zł, stanowiąc 16,5% udziału. W tym samym badanym przedziale czasowym wielkości krajowe wzrosły o 43,8%
z 18,6% udziałem.
Dotacje to kolejny element dochodów stanowiący 24,6%
udziału w strukturze dochodów ogółem. W 2017 r. osiągnęły
wartości 278 898 tys. zł i poziom 58,2% w roku 2012, z 5,7%
udziałem w wolumenie krajowym.
Dochodem uzupełniającym budżet samorządu województwa
o 4,9% była również subwencja ogólna, której wartość w roku
2017 zmniejszyła się o 33,8% w porównaniu do 2012 r. i osiągnęła poziom 56 120 tys. zł.
Wartość dochodów ogółem z budżetu samorządu województwa, przypadających na 1 mieszkańca Wielkopolski wyniosła
326 zł, w tym z dochodów własnych 230 zł. Wartość dochodów ogółem sprzed 5 laty wzrosła o 2,6% (w kraju zmniejszyła się o 2,7%), w tym dochodów własnych wzrosła o 48,7%
(w kraju o 19,1%).
Wydatki samorządu województwa wielkopolskiego zwiększyły się w ciągu 5 lat o 3,3% do wartości 1 173,2 mln zł. W tym
samym przedziale czasowym wydatki ogółem w kraju zmniejszyły się o 9,2%, a udział w 2017 r. przeznaczony z budżetu
centralnego dla Wielkopolski wyniósł 8,2%.
Wśród wydatków roku 2017, dominowały wydatki bieżące,
na które przeznaczono 70,6% wydatków ogółem z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego na kwotę 828,1 mln
zł, która była o 13,9% wyższa od zrealizowanej w 2012 r. Wśród
wydatków bieżących zdecydowanie najważniejsze miejsce - 46,3%, mają dotacje, których wartość zmniejszyła się
o 3,4 p.p. w porównaniu z 2012 r. Wydatki majątkowe z 29,4%
udziałem (w tym 99,8% na inwestycje) zamknęły się kwotą
345,1 mln zł i zwiększyły się w przedziale 5 lat o 15,7%.
W kraju, w analogicznym okresie czasu, zredukowano wydatki majątkowe o 27,3%.
W szczegółowej strukturze wydatków samorządu województwa przeważały wydatki na transport i łączność – 43,9%, które wzrosły w ciągu 5 lat o 1,9 p.p. Kolejne miejsca w wydatkach zajęły m.in.: administracja publiczna – 11,3% (wzrost
o 1,5 p.p.), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
10,3% (wzrost o 0,9 p.p.), ochrona zdrowia – 10,2% (wzrost
o 6,5 p.p.) oraz rolnictwo i łowiectwo – 8,2% (spadek
o 6,9 p.p.).
Z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wydatkowano na 1 mieszkańca 337 zł, co oznacza wzrost o 2,5%
do roku 2012 (w kraju wartość obniżyła się o 8,9%).
Na koniec 2017 r. budżet samorządu województwa wielkopolskiego odnotował niedobór na poziomie 3,2% uzyskanych dochodów, który zamknął się kwotą 36,1 mln zł, i był
o 0,9 p.p. mniejszy niż w 2012 r. Przeliczony na 1 mieszkańca deficyt budżetowy wyniósł 10 zł i zmniejszył się
o 1 zł od zarejestrowanego w 2012 r.
BUDŻETY POWIATÓW
Dochody powiatów województwa wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, zwiększyły się o 15,8% w porównaniu do 2012 r i osiągnęły wartość 2 579,2 mln zł, która
stanowiła 10,2% dochodów wygenerowanych przez wszystkie
powiaty w Polsce. Maksymalne przyrosty dochodów ogółem
w badanych latach, wystąpiły w powiatach: leszczyńskim –
78,9%, kościańskim – 39,9% i poznańskim – 35,4%. Poziomu
dochodu z 2012 r. o 1,9% nie osiągnął powiat turecki. Kolejne
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Dochody własne w budżetach powiatów w 2017 r. stanowiły
główne źródło zasilania z 40,1% udziałem i wyniosły 1 033,4
mln zł. Od 2012 r. wzrosły o 46,1%, a udział w ogólnokrajowych dochodach własnych wyniósł 11,4%. Największe wzrosty
dochodów w porównaniu do 2012 r. uzyskały powiaty: średzki
– 116,2%, grodziski – 106,1% i jarociński – 85,7%, najmniejsze:
nowotomyski – 14,1%, turecki – 16,2% i ostrzeszowski – 19,6%.
Największe udziały w ogólnej wartości dochodów własnych
Wielkopolski osiągnęły powiaty: poznański – 18,5%, ostrowski
– 5,3% i gnieźnieński – 4,6%. Maksymalne udziały dochodów
własnych w dochodach ogółem powiatów uzyskały powiaty:
poznański – 66,0%, średzki – 49,1%, kaliski – 44,9% i grodziski
– 44,3%. Najmniejsze relacje pomiędzy dochodami własnymi
a dochodami ogółem zanotowano w powiatach: leszczyńskim
– 24,4%, złotowski – 27,3% i wolsztyńskim – 29,8%.
Znaczący udział w budżetach powiatów – 38,4% miała subwencja ogólna z budżetu państwa, której wartość zmniejszyła się o 2,5% poniżej kwoty przekazanej przed 5 laty
i wyniosła 991,1 mln, stanowiąc 9,7% w puli krajowej. Wartości mniejsze od wypłaconych w 2012 r. zanotowano w 20
powiatach, wyższe w 11. Z kwoty 991,1 mln zł, 81,1% czyli
803,9 mln zł przeznaczono na zadania dotyczące oświaty. Dla
kraju średnia subwencja na ten cel wyniosła średnio 74,1%.
Kolejnym składnikiem dochodów powiatów są dotacje, które
w 2017 r. osiągnęły wartość 554,7 mln zł i stanowiły 21,5%
dochodów ogółem. Wskaźnik dotacji z budżetu państwa dla
wielkopolskich powiatów wzrósł o 10,3% w porównaniu do
roku 2012, a jego udział w krajowym wolumenie wyniósł
9,7%. Dotacje na zadania inwestycyjne w powiatach Wielkopolski zwiększyły się w ciągu 5 lat o 45,9%, przy średnim
wzroście krajowym 21,1% i wyniosły 165,5 mln zł. Stanowiły
one 29,8% łącznych dotacji.
Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły
od 2012 r. o 13,9% (w kraju o 13,3%) i wyniosły ogółem 954 zł,
w tym dochody własne 382 zł (wzrost 43,6%, w kraju 8,0%).
Najwyższy dochód ogółem przypadający na 1 mieszkańca
odnotowano w powiecie międzychodzkim 1 405 zł, najniższy w powiecie kaliskim 621 zł. Powiat turecki z dochodem
993 zł na 1 mieszkańca, nie osiągnął poziomu z 2012 r.
(o 14 zł mniej). Najwyższy dochód własny przypadł również
mieszkańcowi powiatu międzychodzkiego 581 zł, najniższy
mieszkańcowi powiatu złotowskiego 245 zł.
Wydatki z budżetów powiatów ogółem w 2017 r. (bez miast
na prawach powiatu) zwiększyły się w porównaniu z 2012 r.
o 18,6% i wyniosły 2 612,0 mln zł. Wskaźnik krajowy był mniejszy od wojewódzkiego o 5,8%. W ciągu badanych 5 lat największe wzrosty wydatków ogółem zanotowano w powiatach:
leszczyńskim, obornickim i konińskim (odpowiednio: 79,9%,
48,3% i 43,2%). Wydatki bieżące zdecydowanie przeważały
w budżetach powiatów wielkopolskich i stanowiły 81,9%
struktury wydatków ogółem, z kwotą 2 140,4 mln zł. Były
one większe o 10,5% od zrealizowanych w 2012 r., przy wzroście 8,1% na poziomie kraju. Wydatki majątkowe powiatów
zwiększyły się w tym samym okresie czasu o 78,0% (w Polsce
o 45,8%) i zamknęły się kwotą 471,6 mln zł, a ich udział
w wydatkach ogółem wyniósł 18,1%. Wydatki majątkowe
w 97,2% przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych. Najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, w porównaniu do 2012 r., odnotowano
w powiatach: leszczyńskim – 14 krotny, konińskim – 9 krotny
i czarnkowsko-trzcianeckim – 8 krotny. Nie osiągnęły poziomu
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powiaty: czarnkowsko-trzcianecki i złotowski uzyskały niewielkie wzrosty dochodów o 0,1% i 2,1%. Największe udziały
w dochodzie Wielkopolski zanotowały powiaty: poznański –
11,2%, pilski – 5,6% i gnieźnieński – 5,4%. Najmniejsze: grodziski – 1,6%, chodzieski – 1,9% i obornicki – 2,0%

wydatków majątkowych z roku 2012 powiaty: złotowski, jarociński i kaliski (odpowiednio: 27,0%, 28,0% i 37,0%).
W strukturze wydatków budżetów powiatów, w 2017 r., największy udział pochłonęły wydatki na oświatę i wychowanie
30,1%, transport i łączność 16,1%, administrację publiczną
11,8% i pomoc społeczną 9,3%. W porównaniu z rokiem 2012
dramatycznie zmniejszyły się wydatki na pomoc społeczną o 23,1% (w kraju o 22,6%), natomiast znacznie wzrosły
na transport i łączność, o 60,6% (w kraju 46,0%). W 2017 r.
odnotowano również 17,8% wzrost wydatków na administrację publiczną (w kraju 14,1%).
Średnie wydatki powiatów na 1 mieszkańca w 2017 r. wyniosły 966 zł i wzrosły o 16,6% od 2012 r. (w kraju o 13,3%).
Podobnie jak w przychodach, najwyższą kwotę wydatków
na 1 mieszkańca zanotowano w powiecie międzychodzkim
1 496 zł, najniższą w powiecie kaliskim 587 zł. Powiat turecki
nie osiągnął poziomu wydatków z 2012 r. i przeznaczył na
1 mieszkańca kwotę mniejszą o 3,07 zł.
Budżety powiatów, na koniec analizowanego okresu, zamknęły się deficytem wartości 32,8 mln zł stanowiącym 1,3%
udziału w dochodach ogółem. Przeliczony na 1 mieszkańca
deficyt budżetowy wyniósł 10 zł i zmniejszył się o 1 zł od
zarejestrowanego w 2012 r. Budżety 14 powiatów zanotowały nadwyżkę, natomiast 17 wykazało deficyt. Największy
deficyt wystąpił w powiatach: Ostrów Wielkopolski (10,9 mln
zł), Środa Wielkopolska (7,8 mln zł) i Oborniki (7,1 mln zł).
Udział wymienionych wartości w dochodach ogółem wyniósł
odpowiednio: 7,4%, 12,8% i 13,8%.
BUDŻETY MIAST NA PRAWACH POWIATU
W 2017 r. łączne dochody miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim (Kalisz, Konin, Leszno i Poznań)
zamknęły się kwotą 4 907,3 mln i były wyższe o 26,8%
w porównaniu do roku 2012. Udział wielkopolskich 4 miast
w dochodzie wszystkich miast na prawach powiatu w kraju
wyniósł 6,2%. Największy przyrost dochodów w minionych
latach ogółem uzyskał Kalisz (34,9%), najmniejszy Konin
(18,8%.) Największy udział w tworzeniu dochodów miast
na prawach powiatów Wielkopolski w 2017 wniósł Poznań 76,8%. Kolejne pozycje zajęły: Kalisz 9,6%, Konin 7,7% i Leszno 5,9%.
W strukturze dochodów w 2017 r. dominowały dochody własne - 61,0%, które wyniosły 2 993,0 mln zł i były
o 22,6% wyższe od osiągniętych w roku 2012 (w kraju o 6,6%).
Najkorzystniejszy wynik osiągnął Poznań z 65,5% udziałem
w strukturze dochodów ogółem. Kolejne miejsca zajęły: Kalisz - 50,3%, Konin - 49,4%, i Leszno - 49,3%.
Wśród dochodów własnych, największy 43,9% udział miały
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które
w 2017 r. osiągnęły wartość 1 313,7 mln zł. Udział wpływów
z cyt. podatku osiągnął w Lesznie 50,2%, Kaliszu 50,0%, Poznaniu 43,2% i Koninie 38,6% poziomu dochodów własnych.
Kolejnym elementem kształtującym wysokość dochodów
były podatki od nieruchomości. W badanym roku ich udział
w dochodach własnych wyniósł 18,7% (w kraju 17,5%) z wartością 559,5 mln zł. Największy udział podatku od nieruchomości zanotowano w Koninie 28,6% i kolejno w Kaliszu 21,0%,
Poznaniu 17,5% oraz Lesznie 17,4% dochodów własnych.
W porównaniu do 2012 r., wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych wzrosły o 39,0% (w kraju o 45,4%), a dochody z podatku od nieruchomości o 19,4% (w kraju o 20,9%).
Budżety miast na prawach powiatu otrzymały w 2017 r. subwencją ogólną z budżetu państwa, która stanowiła 19,7%
w strukturze dochodów. Była wyższa od uzyskanej w roku
2012 o 8,1% (w kraju 11,6%) i wyniosła 965,7 mln zł (6,5%
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Dotacje, na realizację przez miasta na prawach powiatu zadań zleconych w drodze ustawowej, osiągnęły w roku 2017
wartość 948,6 mln zł i stanowiły 19,3% udziału w dochodach
ogółem województwa. Wartość otrzymanych dotacji to 6,2%
wolumenu krajowego. Od 2012 r. wzrosły w Wielkopolsce
o 76,9% (w kraju 45,8%). Kwoty na realizację zadań zleconych uszeregowały miasta wg kolejności ich udziału w dochodach ogółem: Kalisz 24,9%, Konin 24,5%, Leszno 24,3%
i Poznań 17,2%.
Wydatki ogółem z budżetów wielkopolskich miast na prawach powiatu w 2017 r. zwiększyły się w porównaniu rokiem
2012 o 22,2% i osiągnęły wartość 4 815,9 mln zł. W kraju
również odnotowano 23,2% wzrost. W strukturze wydatków
analizowanych miast przeważały wydatki bieżące (86,7%),
które osiągnęły wartość 4 160,5 mln zł i wydatki majątkowe (13,3%) z wartością 655,3 mln zł. Z wydatków majątkowych 92,6% przeznaczono na wydatki inwestycyjne (w kraju
90,4%). Od roku 2012 wydatki bieżące zarówno w Wielkopolsce jak i Polsce wzrosły odpowiednio: 33,4% i 30,0%. Ograniczono natomiast wydatki majątkowe miast na prawach
powiatów województwa wielkopolskiego o 11,0%, a w kraju
o 17,9%. Największy udział procentowy nakładów na zadania inwestycyjne w wydatkach ogółem zanotowano w Kaliszu
17,6%, najmniejszy w Koninie 7,2%. Leszno i Poznań wydatkowały odpowiednio: 14,4% i 12,3%, przy średniej dla Wielkopolski 12,6% (średnia w kraju 12,0%).
Z budżetów miast na prawach powiatu w 2017 r., 30,6% środków wydatkowano na oświatę i wychowanie, 19,8% na transport i łączność, 5,9% na pomoc społeczną, 5,8% na administrację publiczną i 5,0% na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska. Największy przyrost wydatków w porównaniu
do roku 2012 zaobserwowano w gospodarce komunalnej
i ochronie środowiska (87,4%), administracji publicznej
(21,9%), oświacie i wychowaniu – (21,8%), a także transporcie i łączności (19,8%). Krytycznie spadły wydatki na pomoc
społeczną: do 30,7% (w kraju 31,9%), a w Lesznie nawet do
42,2%, a także na ochronę zdrowia w Koninie 36,9%, Kaliszu
26,5% i Lesznie 19,3%.
Łączne budżety miast na prawach powiatów na koniec 2017 r.,
osiągnęły większe dochody niż wydatki z wartością 91,4 mln
zł, stanowiącą 1,9% uzyskanych dochodów. Tylko budżet miasta Poznania wygenerował 151,6 mln zł nadwyżki, której
udział w dochodach wyniósł 4,8%. Natomiast budżety miast:
Leszna, Kalisza i Konina wykazały deficyt, który stanowił odpowiednio: 7,0%, 6,1% i 1,3% udziału w dochodach ogółem.
BUDŻETY GMIN
Łączne dochody wielkopolskich gmin z wyjątkiem 4 gmin posiadających status miast na prawach powiatu w roku 2017,
wyniosły 11 834,1 mln zł i w porównaniu do roku 2012 wzrosły o 50,9% (w kraju o 49,8%). Udział gmin miejsko-wiejskich
(94 jednostki, tj. 42,3% ogółu gmin) był największy i wyniósł
51,3%, co stanowiło wartość 6 066,2 mln zł. Kolejne miejsce
zajęły dochody gmin wiejskich (113 jednostek, tj. 50,9%),
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w skali kraju). Leszno z 26,4% udziałem subwencji w dochodach ogółem, odnotowało pierwsze miejsce wśród miast na
prawach powiatu. Kolejne miasta to Konin z 26,1% udziałem
w dochodach ogółem. Minimalny od 2012 r., 0,6% wzrost subwencji ogólnej zanotowano w Kaliszu, do poziomu 24,9%.
Poznań z 17,3% udziałem subwencji zamyka listę. Najwięcej
środków – 92,8% z subwencji ogólnej, przeznaczono na realizację zadań oświatowych. Z kwoty 897,6 mln zł subwencji
oświatowej Poznań otrzymał 62,7%, Kalisz 14,6% Konin 10,2%
i Leszno 10,2%. W strukturach dochodów budżetów miast na
prawach powiatu subwencja oświatowa stanowiła: w Kaliszu
22,0%, Koninie 23,9%, Lesznie 25,5% i Poznaniu 16,1%.

które ukształtowały się na poziomie 34,3% z wartością
4 055,1 mln zł. Dochody gmin miejskich (15 jednostek tj.
6,8%) uplasowały się na trzecim miejscu z 14,5% udziałem
i wartością 1 712,9 mln zł. Wartości dochodów ogółem, we
wszystkich grupach gmin, znacznie wzrosły w porównaniu do
roku 2012. W gminach miejsko-wiejskich 53,2%, w miejskich
51,7% i wiejskich 47,3%.
Dochody własne w 2017 r. stanowiły średnio 45,4% (mniej
o 4,7 p.p. niż w 2012 r.) dochodów ogółem i wyniosły 5 373,5
mln zł. W 5 letnim przedziale czasu dochody własne wrosły
o 36,8% (w kraju 31,6%). Wśród 15 gmin, które nie osiągnęły poziomu dochodów z 2012 r. wymienić należy: Pakosław
79,4%, Kiszkowo 82,3% i Strzałkowo 87,4%. Najwyższe przyrosty zanotowały gminy: Gizałki 229,7%, Gołańcz 183,9% i Sieraków 160,7%. Do gmin, które uzyskały maksymalne udziały
dochodów własnych w dochodach ogółem należą: Suchy Las
73,4%, Tarnowo Podgórne 71,2% i Puszczykowo 67,4%. Minimalnym udziałem dochodów własnych wykazały się gminy:
Przedecz 18,6%, Skulsk 18,8% oraz Grodziec i Rzgów po 20,0%.
Podatek dochodowy od osób fizycznych był w 2017 r. największą częścią dochodów własnych gmin 39,2% (w kraju 38,1%).
Wpływy z niego wyniosły 2 108,3 mln zł i były o 61,2% wyższe niż przed 5 laty (w kraju 51,5%). Dochody z podatku od
nieruchomości, które badanym roku zamknęły się wartością
1 584,8 mln zł i w porównaniu z rokiem 2012 wzrosły
o 32,0% (w kraju o 26,1%), świadczą również o istotnej pozycji
w strukturze dochodów własnych gmin - 29,5% (w kraju
27,8%).
Dotacje na realizację zadań zleconych w drodze ustawowej,
osiągnęły w roku 2017 wartość 3 750,8 mln zł i stanowiły
31,7% udziału w dochodach ogółem województwa. Wartość
otrzymanych dotacji to 10,4% wolumenu krajowego. Od 2012 r.
wartość dotacji wzrosła w Wielkopolsce o 148,3% (w kraju
109,1%). Największy udział dotacji w dochodach ogółem zanotowano w gminach: Przedecz 44,0%, Czermin 42,4% i Ryczywół 42,0%, najmniejszy w gminach o wysokim poziomie
zarówno dochodów ogółem i dochodów własnych: Suchy Las
12,4%, Tarnowo Podgórne 14,8% i Kleczew 18,9%.
Budżety gmin otrzymały w 2017 r. subwencją ogólną z budżetu państwa, której udział w strukturze dochodów stanowił 22,9% (w kraju 24,3%). Była ona wyższa od przekazanej
w roku 2012 o 12,7% (w kraju 9,8%) i wyniosła 2 709,8 mln
zł (10,0% w skali kraju). Część oświatowa, z 78,4% udziałem
(w kraju 73,6%) jest głównym składnikiem subwencji ogólnej,
której wartość wzrosła do 2012 r. o 14,4% (w kraju 10,0%)
i wyniosła 2 125,0 mln zł. Największy udział subwencji ogólnej w dochodach zanotowały gminy: Grodziec 44,1%, Skulsk
41,0% i Drawsko 39,1%, najmniejszy: Puszczykowo 11,1%, Powidz 11,4% i Tarnowo Podgórne 13,9%.
Wydatki gmin Wielkopolskich w 2017 r. (także z wyłączeniem gmin mających równocześnie status miast na prawach
powiatu) wzrosły w ciągu 5 lat o 53,9% (w kraju o 42,7%)
osiągając wartość 12 139,3 mln zł i stanowiły 10,8% wartości wydatków gmin w Polsce. Podobnie jak w dochodach,
największy udział w strukturze wydatków ogółem miały
wydatki gmin miejsko-wiejskich 51,3%. Drugie miejsce zajęły gminy wiejskie – 34,3%. Listę zamknęły gminy miejskie
z 14,8% udziałem. Wydatki bieżące są głównym obciążeniem budżetów gminnych. Ich udział w wydatkach ogółem
w 2017 r. w porównaniu do 2012 r. wzrósł o 56,1% (w kraju 48,1%)
i wyniósł 10 137,1 mln zł. Na wydatki majątkowe wielkopolskich
gmin w 2017 r. dedykowano kwotę 2 002,2 mln zł, co oznacza
ich wzrost o 43,6% (w kraju 15,6%). W krajowej strukturze
wydatków udział wydatków bieżących i majątkowych wyniósł
w 2017 r., odpowiednio: 10,6% oraz 12,2%. Wśród wydatków
majątkowych zdecydowanie dominowały wydatki na inwesty-
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Wśród gmin (miast) na prawach powiatu, w skali województwa wielkopolskiego, najwyższy dochód przypadł mieszkańcowi Poznania 6 505 zł. Kolejne miejsca zajęły: Konin
6 241 zł, Kalisz 5 601 zł i Leszno 5 584 zł (przy średniej dla
wymienionych miast 6 286 zł).

Największe kwoty środków z budżetów wielkopolskich gmin
wydatkowano na: oświatę i wychowanie 32,1% (w kraju
30,8%), rodzinę 24,8% (w kraju 24,7%), transport i łączność
9,0% (w kraju 8,2%), administrację publiczną 8,2% (w kraju
8,9%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,3%
(w kraju 7,3%). Wydatki na oświatę i wychowanie w 2017 r.
wyniosły 3 892,0 mln zł i wzrosły w 5 latach o 28,0% (w kraju
18,4%). Nową kategorią są wydatki na rodzinę, których wartość w 2017 r. zamknęła się kwotą 3 007,0 mln zł. Kolejna
grupa wydatków: transport i łączność wyniosła 1 093,2 mln zł
i wzrosła o 82,4% (w kraju o 58,2%). Administracja publiczna
wykorzystała 999,7 mln zł, wzrost o 30,6% (w kraju o 26,4%)
a gospodarka komunalna z ochroną środowiska 763,8 mln zł,
wzrost o 32,7% (w kraju 33,1%).

Średnie wydatki gmin (bez miast na prawach powiatu)
na 1 mieszkańca w roku 2017 wyniosły 4 489 zł (więcej od
przeciętnej krajowej o 3,5%) i wzrosły w ciągu 5 lat o 51,3%
(w kraju 43,4%). Wyliczonej średniej wydatków na 1 mieszkańca nie osiągnęło 125 gmin. Najmniejsze wydatki zanotowano w gminach: Słupca 3 563 zł (najmniejsza wartość wśród
gmin miejskich), Koło 3 607 zł (najmniejsza wartość wśród
gmin wiejskich) i Krotoszynie 3 327 zł (najmniejsza wartość
dla gmin miejsko-wiejskich). Maksymalne wartości wydatków
na 1 mieszkańca Wielkopolski zanotowały gminy wiejskie:
Przykona 7 011 zł i Suchy Las 7 825 zł. Zdecydowanym liderem wśród gmin jest gmina wiejska Tarnowo Podgórne, która
wydatkowała na 1 mieszkańca 8 696 zł (prawie dwukrotną
średnią oraz dwu i półkrotną najniższą).

W budżetach 222 gmin (bez miast na prawach powiatów),
na koniec 2017 r. łączny deficyt wyniósł 305,1 mln zł stanowiąc 2,5% udziału w dochodach ogółem i był wyższy
o 2 p.p. od zanotowanego w 2012 r. Deficyt przeliczony na
1 mieszkańca zwiększył się o 95 zł od wyliczonego w 2012 r.
i osiągnął wartość 113 zł. Nadwyżkę budżetową wykazało 88
gmin, natomiast 134 jednostki zanotowały deficyt. Maksymalny deficyt wystąpił w budżecie gminy wiejskiej Krzemieniewo
35,2%, kolejne miejsca zajęły: gmina wiejska Lądek 19,7%
i gmina miejsko-wiejska Krzywiń 19,1% udziału w dochodach.
Gminami, które uzyskały w 2017 r. największe nadwyżki budżetowe w wolumenie wartości były gminy miejsko-wiejskie:
Kleczew 8 165,8 mln zł, Gostyń 8 894,5 mln zł i Krotoszyn
9 643,6 mln zł. Największy zaś udział nadwyżek budżetowych w dochodach, zarejestrowano w gminach wiejskich:
Miasteczko Krajeńskie 11,5% i Gizałki 11,7% oraz w gminie
miejsko-wiejskiej Kleczew 14,5%.

Ważnym elementem dotyczącym rozwoju gminy są także
informacje o nakładach inwestycyjnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca. Odnotowano wzrost wydatków w badanych latach o 41,5% (w kraju 16,5%), do wartości 714 zł na 1 mieszkańca. Minimalne wydatki zarejestrowano w gminach: Dolsk
98 zł (najmniej wśród gmin miejsko-wiejskich), Słupca 159 zł
(najmniej z gmin miejskich) i Miasteczko Krajeńskie 185 zł
(najmniej z gmin wiejskich). Maksymalne nakłady na 1 mieszkańca zauważono w gminach: Osieczna 1 917 zł, Krzemieniewo 2 146 zł i Tarnowo Podgórne 2 167 zł. Udział wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem ewoluował między 2,5%
a 39,9%. Połowa gmin nie osiągnęła wskaźnika 14,6% udziału
wydatków na inwestycje. Gminami, w których udział wydatków na inwestycje był najmniejszy są: Dolsk 2,5%, Obrzycko
4,2% oraz Miasteczko Krajeńskie, Nowe Miasto i Skulsk po
4,4%. Najwyższy wskaźnik zanotowano w gminach: Ryczywół
31,3%, Osieczna 36,2% i Krzemieniewo 39,9%.

DOCHODY BUDŻETÓW GMIN NA 1 MIESZKAŃCA

Wśród gmin (miast) na prawach powiatu średnia wydatków w latach 2012 – 2017 wzrosła o 25,3% (w kraju 23,0%)
i wyniosła 6 169 zł (99,0% przeciętnej krajowej). Jedynie
w Kaliszu zauważono wzrost o 60,7% do kwoty 5 966 zł.
W Koninie, Lesznie i Poznaniu wydatki ogółem na 1 mieszkańca kształtowały się odpowiednio: 6 322 zł, 6 004 zł i 6 206 zł.
Nakłady inwestycyjne przeliczone na 1 mieszkańca w 2017 r.
wyniosły dla: Kalisza 1 055 zł, Leszna 862 zł, Poznania 762 zł
i Konina 762 zł, przy średniej dla wymienionych jednostek
779 zł. Wydatki na inwestycje w strukturze wydatków ogółem na 1 mieszkańca ,przy średniej dla miast na prawach
powiatów 12,6% stanowiły: w Koninie 7,2%, Poznaniu 12,3%,
Lesznie 14,2% i Kaliszu 17,7%.

Średnie dochody ogółem budżetów 226 gmin (łącznie z miastami na prawach powiatu) na 1 mieszkańca Wielkopolski
w 2017 r. wyniosły 4 804 zł, w tym dochody własne 2 401 zł.
Dochody ogółem są mniejsze od średnich krajowych o 2,7%,
i wzrosły w ciągu 5 lat o 41,9% (w kraju 36,2%). Średnie
dochody własne także są niższe od wyliczonych dla Polski
o 4,3%, ale wzrosły od 2012 r. o 30,4% (w kraju 30,8%).
Dochody własne gmin (bez miast na prawach powiatu) na
1 mieszkańca w 2017 r zamknęły się kwotą 4 376 zł i wzrosły od roku 2012 o 48,4% (w kraju o 32,3%), dochody własne
w analizowanym roku ukształtowały się na poziomie 1 987 zł
i wzrosły w badanych 5 latach o 34,5% (w kraju o 32,3%).
Najniższe dochody ogółem uzyskały gminy: Słupca (gmina
miejska) 3 657 zł (podobnie jak w 2012 r.), Kościelec (gmina
wiejska) 3 726 zł i Kobylin (gmina miejsko-wiejska) 3 744 zł.
Wśród gmin o najmniejszych dochodach własnych na 1 mieszkańca wymienić należy: Skulsk 811 zł, Przedecz 845 zł i Rzgów
848 zł. Najwyższe dochody ogółem na 1 mieszkańca w roku
2017 osiągnęły gminy wiejskie: Tarnowo Podgórne 8 135 zł,
Suchy Las 7 980 zł i Przykona 7 038 zł. Maksymalne dochody
własne zanotowały również gminy wiejskie: Suchy Las 5 857 zł,
Tarnowo Podgórne 5 796 zł i Przykona 4 530 zł.
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cje 96,4% (w kraju 98,0%). Wartość wydatków inwestycyjnych
w 2017 r. to kwota 1 930,3 mln zł i wzrosła w ciągu 5 lat
o 44,0% (w kraju 15,9%). Najniższy poziom wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem odnotowano w gminach: Dolsk
2,5%, Miasteczko Krajeńskie i Nowe Miasto po 4,4%, największy zauważono w gminach: Krzemieniewo 39,7%, Osieczna
36,2% i Ryczywół 31,5%, przy średniej dla gmin Wielkopolski
15,9%. W roku 2017 wśród 67 gmin które nie uzyskały poziomu wydatków z roku 2012 były: Miasteczko Krajeńskie 7,0%,
Rogoźno 27,7% i Krzymów oraz Strzałkowo po 28,4%. Maksymalne, około 20 krotne, wzrosty wydatków na inwestycje odnotowano w: Grodźcu, Lądku i Dobrej.

WYDATKI BUDŻETÓW GMIN NA 1 MIESZKAŃCA
Przeciętne wydatki ogółem na 1 mieszkańca województwa
wielkopolskiego (łącznie z miastami na prawach powiatu)
wzrosły w przedziale 2012 - 2017 r. o 42,3% (w kraju 34,3%)
i ukształtowały się na poziomie 4 865 zł (mniej do przeciętnej
krajowej o 1,9%).
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infrastruktura społeczna

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Poziom wyposażenia w instytucje i urządzenia infrastruktury społecznej jest zależny od ich lokalizacji, stanu technicznego i zakresu świadczeń. Ich największa koncentracja
występuje w Poznaniu, a także w ośrodku regionalnym Kalisz – Ostrów Wielkopolski oraz w ośrodkach subregionalnych: Gniezno, Konin, Leszno i Piła. Pozostałe miasta i obszary wiejskie posiadają bazowe elementy tej infrastruktury.
W wielu przypadkach mają one zasięg lokalny i zaspokajają
potrzeby mieszkańców w podstawowym zakresie.
Edukacja i wychowanie przedszkolne
Sieć placówek wychowania przedszkolnego w województwie
wielkopolskim w 2017 r. składała się z 1 952 przedszkoli,
w tym 17 przedszkoli specjalnych oraz 65 punktów przedszkolnych, 623 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych i 2 zespołów wychowania przedszkolnego. Ogółem 1 952 placówki oferowały 137 179 dzieciom
126 211 miejsc. W latach 2012-2017 obserwuje się zwiększenie liczby placówek z 1 811 do 1 952, (tj. o 7,8%) oraz liczby
miejsc z 103 034 do 126 211 (tj. o 22,5%). Na jedną placówkę
w Wielkopolsce przypadało średnio 70 dzieci, podczas gdy
w 2012 r. 69 dzieci, tj. o 1,5% więcej. Natomiast na 1 miejsce
w przedszkolach było 0,83 dzieci, a w 2012 r. 0,92 dzieci,
wskaźnik ten zmniejszył się o 9,8%. Tylko 87,5% wszystkich
dzieci w grupie wiekowej 3-5 lat zamieszkałych w regionie,
brało udział w zajęciach przedszkolnych, co oznacza więcej
niż w 2012 r. (73,3%).
W roku 2017 dzieci i młodzież pobierała naukę w 1 337 szkołach podstawowych, do których łącznie uczęszczało 263 261
uczniów oraz w 117 szkołach gimnazjalnych, które kształciły
67 157 uczniów. W 2012 r. liczby te wynosiły odpowiednio
1 227 szkół podstawowych z 208 207 uczniami oraz 596 gimnazjów z 108 485 uczniami. Wzrosła zatem liczba obiektów
i uczniów szkół podstawowych, ubyło gimnazjów i ich uczniów.
Zmiana ta jest związana z reformą systemu edukacji w Polsce z 2017 r. i systematycznym wygaszaniem funkcjonowania
szkół gimnazjalnych. Ponadto w 113 szkołach branżowych
I stopnia naukę podejmowało 6 828 uczniów, naukę kontynuowało 13 006 uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
Od roku szkolnego 2016/17 nie przeprowadza się już rekrutacji do zasadniczych szkół zawodowych, które przekształcono
w szkoły branżowe I stopnia. Liczną grupę szkół stanowiły
szkoły ponadgimnazjalne, w tym 170 liceów ogólnokształcących z 40 378 uczącymi się, 6 ogólnokształcących szkół artystycznych z 957 uczniami i 161 technika z 47 067 uczniami.
W porównaniu z rokiem 2012 zredukowano liczbę szkół,
w tym 13 liceów ogólnokształcących i 28 techników. Nie
zmieniła się liczba ogólnokształcących szkół artystycznych. Zmniejszyła się również liczba uczącej się młodzieży
z ogólnej liczby 96 604 uczniów do 88 402, tj. o 8,5%.
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W Wielkopolsce funkcjonują również szkoły dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W roku 2017
działało 80 szkół specjalnych podstawowych z 3 048 uczniami,
w 2012 r. było ich mniej – 65 i uczyło się w nich również mniej
dzieci – 2 334, tym samym liczba szkół wzrosła o 23,1%, a liczba
uczniów o 30,6%. Działało również 66 oddziałów specjalnych
przy szkołach podstawowych dla 273 uczniów, podczas gdy
w 2012 r. tylko 47 (wzrost o 40,4%) dla 245 uczniów (wzrost
o 11,4%) oraz 25 gimnazjów specjalnych z 1 686 uczniami (prawie trzykrotnie więcej było ich w 2012 r. – 73 dla 2 761 uczniów,
co daje spadek o 38,9%). Ponadto funkcjonowały 3 technika
specjalne dla 59 uczniów, których liczba nie zmieniła się od
2012 r., przybyło w nich natomiast 18 uczniów – liczba ta
wzrosła o 43,9%. Ponadto działało 6 ośrodków socjoterapii
dla młodzieży (486 miejsc), do których uczęszczało 469 wychowanków, 7 młodzieżowych ośrodków wychowawczych
(538 miejsc) z 448 wychowankami, 17 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (462 miejsca) z 371 wychowankami.
Funkcjonowały także 23 młodzieżowe ośrodki edukacyjno-wychowawcze (1 190 miejsc), które kształciły 763 młodych
ludzi. Kształcenie specjalistyczne rozwijało się w szkołach
ogólnodostępnych, w których tworzone były oddziały specjalne i integracyjne lub klasy terapeutyczne i wyrównawcze.
W roku 2017 dorośli mogli pobierać naukę w 9 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 19 uczniów, i w 3 gimnazjach, które kształciły 695 uczniów. Od roku 2012 liczba szkół
podstawowych dla dorosłych zwiększyła się o 8 obiektów,
a liczba uczniów zmniejszyła się o 45, ponadto zlikwidowano 16 gimnazjów, a liczba ich uczniów ledwie przekroczyła
połowę pierwotnego stanu. Ponadto w województwie wielkopolskim kształcenie dorosłych realizowało 139 liceów ogólnokształcących, podczas gdy w 2012 r. było ich 145 (spadek
o 4,1%), uczęszczało do nich 14 000 uczniów, o 452 uczniów
mniej niż w 2012 r. tj. o 3,1%. Nie funkcjonowały technika,
od 2012 r. zlikwidowano 9 tego typu szkół.
Realizacja prawa do nauki wymaga dobrej dostępności usług
oświaty i zależy m.in. od jakości bazy infrastrukturalnej
szkolnictwa. Infrastruktura społeczna w zakresie edukacji
wymaga ustawicznego rozwoju.
Szkolnictwo wyższe
W województwie wielkopolskim w 2017 r. działało 36 publicznych i niepublicznych szkół wyższych, w których łącznie
kształciło się 122 501 studentów, w 2013 r. było 39 uczelni z 143 310 studentami. W analizowanym okresie ubyły
3 uczelnie, co stanowi 7,7% a liczba studentów zmniejszyła się o 14,5%. Największym i najbardziej renomowanym
ośrodkiem akademickim w regionie był Poznań. Studentów
kształciły również samodzielne szkoły wyższe m.in.: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Gnieźnie. Wielkopolskie uczelnie zapewniają wysoką jakość kształcenia, co potwierdzają
wysokie miejsca w różnego rodzaju rankingach uczelni wyższych. Według rankingu szkół wyższych publicznych i niepublicznych, przeprowadzonego przez tygodnik Perspektywy
i gazetę Rzeczpospolita w 2018 r., w pierwszej dziesiątce
znalazła się jedna uczelnia z Wielkopolski – Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (4 miejsce). Wysokie pozycje w swoich kategoriach zajmował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (1 miejsce w rankingu wg typów uczelni),
Uniwersytet Ekonomiczny (3 pozycja w rankingu wg typów
uczelni), Politechnika Poznańska (7 pozycja w rankingu wg
typów uczelni). Według Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
(12.06.2019 r.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął
1 miejsce wśród uczelni ekonomicznych.
Liczba studentów szkół wyższych według profilu kształcenia
wynosiła w 2017 r.: uniwersytet – 37 634 osób, a w 2013 r.
40 654 (spadek o 7,4%), uczelnia techniczna – 17 795 osób,
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Edukacja wg szczebli kształcenia w roku 2017 – schemat
SZKOŁY WYŻSZE
Studenci - 122 501, Liczba placówek - 36

SZKOŁY POLICEALNE
Uczniowie - 18 924, Liczba placówek -179

LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Uczniowie - 40 378
Liczba placówek - 170

SZKOŁY
SPECJALNE
PRZYSPOSABIAJĄCE
DO PRACY
Uczniowie -1 046
Liczba placówek - 49

SZKOŁY BRANŻOWE
I STOPNIA**
Uczniowie - 6 828
Liczba placówek - 113

GIMNAZJA*
Uczniowie - 67 157, Liczba placówek - 117

SZKOŁY PODSTAWOWE*
Uczniowie - 263 261, Liczba placówek - 1337

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Dzieci - 137 179, Liczba placówek - 1952

ZASADNICZE SZKOŁY
ZAWODOWE**
Uczniowie - 13 006
Liczba placówek - 0***

TECHNIKA
Uczniowie - 47 067
Liczba placówek - 161

SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Uczniowie - 957
Liczba placówek - 6

*Zgodnie z Reformą systemu oświaty z 2017 roku wprowadzono 8-letnią szkołę podstawową oraz zlikwidowano gimnazja.
W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych uczniowie
uczęszczali do klas od 1 do 7, w gimnazjach uczniowie uczęszczali do klas 2 i 3 (w gimnazjach nie przeprowadzono już rekrutacji do klas 1).
** Zgodnie z Reformą systemu oświaty z 2017 roku zasadnicze
szkoły zawodowe przekształcono w szkoły branżowe I stopnia.
W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzono już rekrutacji
do klas 1 zasadniczych szkół zawodowych.
*** Op. cit.
Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie danych z GUS BDL, 2019 r.

w 2013 r. 20 975 (spadek o 14,2%), uczelnia rolnicza – 8 782
osoby, w 2013 r. 11 244 (spadek o 21,9%), 6 uczelni ekonomicznych – 19 317 osób, w 2013 r. 21 170 (spadek o 8,6%),
uniwersytet medyczny – 7 259 osób, w 2013 r. 7 089 (wzrost
o 2,4%), akademia wychowania fizycznego – 2 717 osób,
w 2013 r. 3 131 (spadek o 13,2%), 2 uczelnie artystyczne
– 2 178 osób, w 2013 r. 2 218 (spadek o 1,8%) oraz 22 szkoły
zakwalifikowane jako pozostałe uczelnie wyższe (w tym państwowe wyższe szkoły zawodowe)– 26 819 osób, w 2013 r.
36 790 (spadek o 27,1%).
Liczba studentów wg typów szkół w 2017 r.
UAM

21,9%
30,7%

Politechnika
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

1,8%

wyższe szkoły ekonomiczne
2,2%
5,9%
14,5%

•

88,8% (w kraju 86,4%)

Dzieci w wieku 3-5 lat biorące udział w zajęciach przedszkolnych
•

87,5% (w kraju 84,7%)

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół:

AWF w Poznaniu

•

podstawowych – 97,3% (w kraju 95,2%)

wyższe szkoły artystyczne

•

gimnazjalnych – 103,9% (w kraju 101,0%)

•

liceach ogólnokształcących – 51,8% (w kraju 55,1%)

•

zasadnicze szkoły zawodowe – 12,8% (w kraju 9,1%)

•

branżowe szkoły I stopnia – 6,8% (w kraju 4,8%)

•

szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 1,0%
(w kraju 0,9%)

•

szkoły zawodowe i ogólnozawodowe – 45,7% (w kraju
46,0%)

pozostałe szkoły
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Najwięcej studiujących było w podgrupach kierunków studiów1 (65,9% ogółu studiujących): biznesu i administracji
23 319 (19,0%), inżynieryjno-technicznej 11 436 (9,3%),
medycznej 12 075 (9,9%), językowej 9 552 (7,8%), pedagogicznej 10 475 (8,6%), społecznej 8 669 (7,1%), architektury
i budownictwa 5 118 (4,2%). Większość studentów to słuchacze studiów stacjonarnych - 79 170 osób, co stanowiło 64,6%
wszystkich studiujących.

1 klasyfikacja ISCED-F 2013

Edukacja i wychowanie
Dzieci w wieku 3-6 lat biorące udział w zajęciach przedszkolnych

Uniwersytet Medyczny
w Poznaniu

15,8%
7,2%

W roku 2017 słuchaczami studiów podyplomowych zostało
11 095 osób, w 2013 r. 12 372 (spadek o 10,3%), a naukę na
studiach doktoranckich kontynuowało 2 968 osób, w 2013 r.
3 282 (spadek o 9,5%). Na 10 tys. ludności ogółem w Wielkopolsce (2017 r.) przypadało 351 studentów, wobec 336
w kraju, natomiast na 10 tys. ludności w grupie wiekowej
19-24 lata było 5 115 studentów (przy średniej dla kraju
– 4 969 studentów).

Szkolnictwo wyższe (2017 r.)
Studenci szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców – 351
(w kraju 336)
Studenci szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców w wieku
19-24 lat – 5 115 (w kraju 4 969)
Nauczyciele akademiccy – 9 095 w tym profesorowie 2 255
(w kraju 94 707, w tym profesorowie 22 691)
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Liczba zatrudnionych w 2017 r. nauczycieli akademickich
była mniejsza o 461 osoby od 2013 r. i wyniosła 9 095.
Ochrona zdrowia
W Wielkopolsce w 2017 r. funkcjonowały 62 szpitale ogólne, 3 szpitale psychiatryczne oraz 4 hospicja, w porównaniu
z rokiem 2013 spadła o 2 liczba szpitali ogólnych. Wzrosła o 46,2% do 19 liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych
i o 11,1% do 10 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
w których udzielano całodobowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji osób niewymagających
hospitalizacji, zapewniając im środki farmaceutyczne.
W 2017 r. wielkopolskie placówki służby zdrowia zatrudniały
5 583 lekarzy (w 2013 r. o 525 lekarzy mniej), 261 dentystów
(w 2013 r. o 108 dentystów mniej) oraz 13 468 pielęgniarek (w 2013 r. o 558 pielęgniarek mniej) i 2 091 położnych
(w 2013 r. o 226 położnych mniej).
W szpitalach ogólnych regionu hospitalizowano 779 770 pacjentów, a w 2013 r. 785 734 (spadek o 0,8%). Na 10 tys.
ludności przypadało 44,7 łóżek (przy średniej dla kraju 48,2),
a w 2013 r. 42,3, wskaźnik ten wzrósł 5,7%. Liczba ludności
na 1 łóżko wynosiła 224 osoby (w kraju 207 osób), dla porównania w 2013 r. 237 osób (w kraju 205), zmniejszyła się liczba
ludności na 1 łózko o 5,5%.
Wielkopolskie szpitale charakteryzują się wysokim stopniem
specjalizacji i jakości świadczonych usług. Zajmują one znaczącą pozycję w kraju w zakresie leczenia nowotworów,
kardiologii, ortopedii (jeden z niewielu tego typu ośrodków
w Polsce), laryngologii i opieki paliatywnej (pierwszy tego
typu ośrodek w Polsce). Wszystkie te placówki zlokalizowane
są w stolicy województwa. Charakterystyczne jest znaczne
skupienie (51,6%) bazy łóżek szpitalnych w czterech miastach powiatowych: Poznaniu, Lesznie, Koninie i Kaliszu.
Pomocą doraźną i ratownictwem medycznym w 2017 r. zajmowało się 117 zespołów ratownictwa medycznego, w 2013 r.
113 (wzrost o 3,5%), w tym m.in. 37 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (w 2013 r. mniej o 9) i 80
podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (w 2013 r.
więcej o 13), 2 lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
(w 2013 r. więcej o 1) oraz 24 szpitalne oddziały ratunkowe
(w 2013 r. więcej o 2) i 12 izb przyjęć (w 2013 r. 1 mniej). Na
jeden szpitalny oddział ratunkowy przypadało 145 384 osoby
(w kraju – 170 060 osób). Medyczne działania ratownicze podejmowano podczas 201 519 wyjazdów na miejsca zdarzeń,
gdzie 202 426 osobom udzielono świadczeń zdrowotnych
w miejscu zdarzenia. W trybie ambulatoryjnym udzielono
również świadczeń zdrowotnych 434 994 osobom. W dwóch
regionalnych centrach krwiodawstwa Wielkopolski (Poznań
i Kalisz) oraz w 17 terenowych oddziałach w 2017 r. krew
oddało 68,7 tys. osób, w 2013 r. 68,8 tys. osób (nieznaczny spadek o 0,1%), w ilości 130,0 tys. jednostek krwi pełnej
i 9,4 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza (FFP).
W 2017 r. działało w regionie 1 931 zakładów opieki zdrowotnej – przychodni, podczas gdy w 2013 r. było ich 1 807
(wzrost o 6,9%). Ponadto zarejestrowanych było 663 praktyk
lekarskich (w 2013 r. 785 spadek o 15,5%), w tym 155 na
wsiach, w 2013 r. 194 (spadek o 20,1%), w ramach kontraktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Funkcjonowało 1 931 przychodni, to o 130 więcej niż
w 2013 r. (wzrost o 6,7%). Na 10 tyś mieszkańców przypadało
6 przychodni, podczas gdy w 2013 r. wskaźnik ten wynosił
5 (wzrost o 20,0%). Udzielono 25 466 178 porad, a w 2013 r.
23 592 601 (wzrost o 7,9%). W latach 2013-2017 liczba obiektów sprzedaży medykamentów zmniejszyła się z 1 155 do
1 364 aptek (spadek o 15,3%) oraz zwiększyła się z 114 do 123

punktów aptecznych (wzrost o 7,9%). Na 1 aptekę ogólnodostępną przypadało 2 558 osób (w kraju – 2 629 osób) podczas
gdy w 2013 r. były to 3 002 osoby (spadek o 14,8%).
Opieka społeczna
W 2017 r. zarejestrowanych było w Wielkopolsce 268 żłobków, 5 oddziałów żłobkowych oraz 51 klubów dziecięcych,
które oferowały łącznie 9 667 miejsc. W porównaniu do roku
2013 nastąpił znaczący wzrost liczby żłobków (o 143,0%)
i klubów dziecięcych (o 82,0%), co przełożyło się także na
zwiększoną liczbę oferowanych dzieciom miejsc (o 115,2%).
Ogółem dzieci do lat 3 było 114 887, a dzieci objętych opieką w żłobkach 9 677. To więcej niż w 2013 r. kiedy liczby te
wynosiły odpowiednio 112 473 i 4 492 i wzrosły odpowiednio
o 2,1% i 115,4%. Liczba żłobków jest nadal niewystarczająca
i nie zaspokaja potrzeb społecznych. W wielu powiatach brakuje tego typu placówek, a w samym Poznaniu, który skupia
32,4% wszystkich przedmiotowych instytucji w województwie, oczekiwanie na przyjęcia dziecka do żłobka jest bardzo
długie.
W 2017 r. w regionie funkcjonowało 67 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
w tym: 4 placówki interwencyjne - 54 całodobowe miejsca
z 37 wychowankami (w 2013 r. 1 placówka mniej – 14 miejsc
mniej, 8 wychowanków więcej), 15 placówek rodzinnych
- 106 miejsc z 98 wychowankami (w 2013 r. liczba placówek
nie zmieniła się – ubyło 6 miejsc, 10 wychowanków więcej)
i 33 placówki socjalizacyjne - 700 miejsc z 643 wychowankami (w 2013 r. 3 placówki więcej – 49 miejsc więcej,
36 wychowanków więcej), 1 placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 20 miejsc z 20 wychowankami (w 2013 r.
1 placówka więcej – 36 miejsc więcej, 36 wychowanków
więcej) oraz 12 placówek łączących zadania – 295 miejsc
z 266 wychowankami (w 2013 r. ta sama liczba placówek
– 39 miejsc więcej, 58 wychowanków więcej). Ponadto działało 366 placówek wsparcia dziennego, z których korzystało
8 282 osób, (w 2013 r. tych placówek było 390, a korzystało
z nich 9 037 osób). Nastąpił spadek liczby placówek o 6,2%,
liczba korzystających zmniejszyła się o 8,4%.
W 2017 r. na terenie Wielkopolski opiekę nad 4 545 dziećmi sprawowało 3 040 rodzin zastępczych, to nieco mniej niż
w 2013 r. – 4 699 dzieci i 3 112 rodzin zastępczych. W ciągu
roku 97 dzieci do 18 roku życia zostało przekazanych do adopcji, 188 podopiecznych z rodzin zastępczych usamodzielniło się, w 2013 r. było to analogicznie 108 dzieci i 169. Ponadto funkcjonowało 21 rodzinnych domów dziecka, w których
przebywało 129 dzieci. W ciągu roku 2 podopiecznych rodzinnych domów dziecka usamodzielniło się. Dla porównania
w 2013 r. było 14 rodzinnych domów dziecka z 99 podopiecznymi, 6 z nich usamodzielniło się.
W 2017 r. 149 placówek pomocy społecznej dysponowało łącznie 9 178 miejscami, a liczba ich mieszkańców wyniosła 8 527
osób. Od 2013 r. przybyło 12 placówek pomocy społecznej,
w których zwiększyła się liczba miejsc i mieszkańców, odpowiednio: 304 i 141. W domach i zakładach przebywało: 1 574
osób w podeszłym wieku, (w porównaniu z 2013 r. liczba ta
zwiększyła się o 56,2%), 2 109 przewlekle, somatycznie chorych (w porównaniu z 2013 r. liczba ta zwiększyła się o 84,5%),
1 949 dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, (w porównaniu z 2013 r. liczba ta zwiększyła się o 5,9%),
1 235 przewlekle psychicznie chorych, (w porównaniu z 2013 r.
liczba ta zmniejszyła się o 6,2%) oraz 180 niepełnosprawnych
fizycznie, w porównaniu z 2013 r. liczba ta zwiększyła się
o 5,2%. Funkcjonowało 8 noclegowni, (w 2013 r. było ich 9),
29 schronisk dla bezdomnych, (w 2013 r. o 2 więcej oraz domów, w których były 1 683 miejsca w 2013 r. było ich o 222
miejsca więcej), a przebywało w nich 1 324 osoby, (a w 2013 r.
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o 327 osób więcej). Funkcjonowały również 4 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w kraju – 62),
a w 2013 r. było ich 5 (w kraju – 75). W 2017 r. udzielono
świadczeń z pomocy społecznej ogółem 158 227 osobom,
w łącznej kwocie 332 643,4 tys. zł. W porównaniu z 2013 r.
świadczeń tych udzielono mniejszej o 54 495 liczbie osób
i w kwocie mniejszej o 34 019,3 tys. zł. Pomoc pieniężną
przyznano 103 653 osobom (w 2013 r. tych osób było więcej
o 30 664, tj. 22,8%), w tym wypłacono zasiłki stałe 14 230
potrzebującym (w 2013 r. 12 794 potrzebujących skorzystało z tej formy pomocy – mniej o 1 436 osób), zasiłki okresowe 23 834 osobom (w 2013 r. zasiłki okresowe przyznano
37 960 potrzebującym – więcej o 14 126 osób), natomiast zasiłki celowe – 65 048 osobom (w 2013 r. było to 83 155 – więcej
o 18 107 osób), w łącznej kwocie 221 778,1 tys. zł (w 2013 r.
203 805,9 tys. zł mniej o 17 972,2 tys. zł, tj. 8,8%).
Ponadto udzielono pomocy niepieniężnej w formie schronienia 1 448 osobom (w 2013 r. było to 1 293 osoby – mniej o 155),
posiłku – 40 541 osobom (w 2013 r. było to 66 082 – więcej
o 25 541 osób), ubrań – 226 osobom (w 2013 r. było to 184 –
mniej o 42 osoby) oraz usług opiekuńczych – 10 520 osobom
(w 2013 r. brak tego typu pomocy), na łączną kwotę 110 865,3
tys. zł (w 2013 r. kwota ta wynosiła 94 818,2 tys. zł – mniej
o 16 047,1 tys. zł). Na 10 tys. ludności ze świadczeń pomocy
społecznej w 2017 r. przyznano świadczenia 330,8 osobom,
w 2013 r. było to 460,8 osób.
W 2017 r. 38 452 rodzin w Wielkopolsce korzystało z Karty Dużej Rodziny, co zapewniało im bardziej korzystny, od ogólnie
obowiązującego, dostęp do towarów i usług oraz innych form
aktywności. W 2017 r. 111 857 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na 213 441 dzieci w kwocie 438 902 tys. zł podczas,
gdy w 2013 r. było to odpowiednio 117 015 rodzin (więcej
o 5 158, tj. 4,4%), 226 524 dzieci (więcej o 13 083, tj. 5,8%),
417 420 tys. zł (mniej o 21 482 tys. zł, tj. 5,1%). Ponadto
wypłacono 278 167 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w kwocie 110 711 740 zł. Z odliczenia od podatku z tytułu
ulgi prorodzinnej w 2017 r. skorzystało 389 223 podatników
na 636 273 dzieci. Kwota odliczeń od podatku z tytułu ulgi
prorodzinnej wyniosła 551 049 105 zł. W 2017 r. przeciętnie miesięcznie 252 881 rodzin pobierało świadczenia z Programu Rodzina 500+ (realizowany od 1 kwietnia 2016 r.) dla
379 798 dzieci. Również na przeciętną miesięcznie liczbę
3 970 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach
dziecka pobierano świadczenie, a na przeciętnie miesięcznie
72 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dodatek
do zryczałtowanej kwoty. Wydatki na te świadczenia wyniosły
2 321 684 503 zł.
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TURYSTYKA I REKREACJA
Różnorodne środowisko przyrodnicze i kulturowe województwa stanowi podstawę rozwoju turystyki i rekreacji, szczególnie turystyki kulturowej, kwalifikowanej (rowerowej,
pieszej, konnej i wodnej), krajoznawczej, biznesowej i wypoczynkowej.
Obszary o wyróżniających się w regionie walorach przyrodniczych, ze względu na bardziej urozmaiconą rzeźbę terenu,
występujące kompleksy leśne oraz jeziora przeważają w części północnej i centralnej województwa.
Przestrzenie o wysokich wartościach przyrodniczych objęte
zostały formami ochrony przyrody, spośród których największe znaczenie i potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji
mają Wielkopolski Park Narodowy oraz 13 parków krajobrazowych.
Ponadto do osobliwości przyrodniczych regionu stanowiących
atrakcje turystyczne należą m.in.: arboretum w Kórniku,
Palmiarnia w Poznaniu, podziemna trasa turystyczna w Kopali Soli Kłodawa, najwyższy punkt widokowy i wysokościowy regionu – Kobyla Góra koło Ostrzeszowa, największy głaz
narzutowy w Wielkopolsce – Kamień Św. Jadwigi koło Gołuchowa, zagroda żubrów w Gołuchowie, kratery w rezerwacie
„Meteoryt Morasko” na przedmieściach Poznania czy parki
pałacowe i dworskie.

SZLAK MIĘDZYNARODOWY:
Euro Route nr 1 prowadzi od Kanału La Manche przez Francję, Holandię i Niemcy do Polski i dalej do tzw. enklawy
Kaliningradzkiej, a w przyszłości do Sankt Petersburga.
Na terenie województwa przebiega przez: Międzychód-Krzyż
Wlkp.-Wieleń-Trzciankę-Łomnicę-Stobno-Piłę-KaczoryMiasteczko Krajeńskie-Białośliwie-Krostkow-Osiek nad
Notecią-Bagdad-Glesno-Liszkowo-Izabelę
EUROPEJSKA SIEĆ SZLAKÓW ROWEROWYCH:
Euro Velo nr 2 – Szlak Stolic prowadzi przez Irlandię, Wielką
Brytanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś i Rosję
Na terenie województwa przebiega przez: MiędzychódSieraków-Ostroróg-Szamotuły-Poznań-PobiedziskaGniezno-Kruchowo
Euro Velo nr 9 – Szlak Bałtyk Adriatyk, prowadzi przez Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię, Włochy do Chorwacji
Na terenie województwa przebiega przez: Rawicz-PoniecLeszno-Racot-Turew-Brodnicę-Mosinę-Poznań-PobiedziskaGniezno
SZLAK KRAJOWY:

Obszary o najwyższej atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji1, koncentrują się w rejonie: lasów nad Gwdą, Chodzieży, Międzychodu i Sierakowa,
Wągrowca, Skoków, Puszczy Zielonki, doliny Cybiny, Powidza
i Skorzęcina, Ślesina i jeziora Gopło, Stęszewa i Puszczykowa,
Krzywinia i Dolska, zbiornika Wonieść i Osiecznej, Przemętu oraz doliny Obry, a także wzdłuż rzek tworzących Wielką
i Małą Pętlę Wielkopolski: Noteci, Warty, Kanału Mosińskiego,
kanałów obrzańskich oraz Obry.
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się dużym nagromadzeniem walorów kulturowych w postaci licznych zabytków urbanistyki i architektury oraz różnego rodzaju pamiątek
historycznych sięgających czasów najdawniejszych. Obiekty
i obszary o wysokich wartościach dziedzictwa kulturowego
wyróżniają centralną, południową i wschodnią część województwa. Do najważniejszych walorów kulturowych należą:
miejsca związane z początkami państwowości Polski zlokalizowane na szlaku piastowskim (Poznań, Gniezno, Ostrów
Lednicki, Giecz, Grzybowo, Kalisz) oraz miasto Poznań z obszarem historycznego zespołu miejskiego - Ostrów Tumski,
Zagórze, Chwaliszewo i lewobrzeżne Stare Miasto lokacyjne,
średniowieczne osady podmiejskie, założenie urbanistyczno-architektoniczne Josefa Stubbena, pruskie obiekty forteczne Twierdzy Poznań z centralnym fortem Winiary (obecnie
Park Cytadela). Warto wspomnieć o innych wyróżniających
się obiektach na terenie województwa. Są to zespoły rezydencjonalne: w Kórniku, Rydzynie, Rogalinie, Koszutach
i Dobrzycy, a także zespoły klasztorne w: Lubiniu, Gostyniu
– Głogówku, Lądzie nad Wartą, Ołoboku i Owińskach. Do osobliwości kulturowych należą m.in.: Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku nad Notecią – drugi pod względem wielkości skansen etnograficzny w Polsce czy Parowozownia w Wolsztynie,
jedyny tego typu obiekt działający w Europie. Na uwagę zasługują też inne obiekty i urządzenia związane z koleją – koleje wąskotorowe, drezyny oraz kolejki parkowe.
Walory kulturowe ze względu na swoją rangę i zasięg oddziaływania stanowią potencjał do rozwoju turystyki kulturowej w skali kraju oraz regionu. Z kolei walory przyrodnicze,
w kontekście rozwoju turystyki (szczególnie wypoczynkowej), wykazują umiarkowany stopień atrakcyjności w skali
kraju, ale są istotne dla rekreacji mieszkańców województwa i województw ościennych, zwłaszcza dużych miast,
w tym aglomeracji poznańskiej.
Ze względu na wartości kulturowe i lub przyrodnicze w województwie wielkopolskim wskazano obszary wizerunkowe dla
rozwoju różnych form turystyki o znaczeniu ponadregionalnym:
•

Szlak Piastowski - Poznań, Ostrów Lednicki, Dziekanowice, Imiołki, Lubiń, Pobiedziska, Moraczewo, Gniezno,
Łekno, Wągrowiec, Grzybowo, Giecz, Ląd nad Wartą,
Konin i Kalisz,

•

Miasto Poznań - obszar historycznego zespołu miejskiego
wraz z instytucjami kulturalnymi i rozrywkowymi oraz
obszar wyspecjalizowanej infrastruktury wystawienniczej, kongresowej, a także tor wyścigowy Poznań, Malta,
stadion miejski i stadion Golęcin,

•

Wielka Pętla Wielkopolski – obszary wzdłuż szlaku żeglugi śródlądowej prowadzącego Wartą, Notecią, Kanałem
Górnonoteckim przez Jezioro Gopło i Kanał Ślesiński, ze
szczególnym uwzględnieniem odcinka z Kruszwicy do
portu w ninie-Morzysławiu, zwanego Wodnymi Wrotami
Wielkopolski,

•

Wielkopolski System Szlaków Rowerowych – obszary

Green Way Naszyjnik Północy – przebieg: Sypniewo, Jastrowie, Górzno, Złotów, Zakrzewo, Lipka (104 km)
WIELKOPOLSKI SYSTEM SZLAKÓW ROWEROWYCH:
Piastowski Trakt Rowerowy o długości 104 km
Rowerowy Szlak Stu Jezior o długości 110 km
Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania o długości 293 km
Transwielkopolska Trasa Rowerowa odcinek północny o długości 200 km
Transwielkopolska Trasa Rowerowa odcinek południowy
o długości 280 km
Ziemiański Szlak Rowerowy o długości 245 km
Nadwarciański Szlak Rowerowy odcinek wschodni o długości
250 km
Nadwarciański Szlak Rowerowy odcinek zachodni o długości
122 km
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Bursztynowy Szlak Rowerowy o długości 200 km

1 Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego,
WBPP 2015

O atrakcyjności turystycznej województwa w znacznym stopniu świadczy zagospodarowanie turystyczne, a w szczególności baza noclegowa oraz urządzenia i obiekty rekreacyjno-sportowe, kąpieliska, stadniny koni oraz szlaki turystyczne.
Wielkopolska ma bogatą i różnorodną bazę noclegową zakwaterowania zbiorowego z przewagą hoteli nad innymi obiektami. Na terenie województwa w roku 2017, znajdowało
się 687 turystycznych obiektów noclegowych, które łącznie
dysponowały 42 773 miejscami noclegowymi. Z noclegu skorzystało 2 006 245 turystów, z czego 15,3% (307 628) stanowili turyści zagraniczni. W latach 2013-2017 zaobserwowano
zmniejszenie się liczby turystycznych obiektów noclegowych
z 710 do 687, tj. o 3,2%, w kraju natomiast nastąpił wzrost
z 9 775 do 10 681, tj. o 9,3%. Nieznacznie zwiększyła się
liczba miejsc noclegowych z 41 765 do 42 773, tj. o 2,4%,
w kraju ten wzrost był większy o 13,9%, z 679 445 do
773 957. Jednak liczba korzystających z noclegów w analizowanych latach wzrosła w Wielkopolsce o 25,8% do 2 006 245,
a w kraju o 36,7% do 31 989 344. Wiele obiektów posiadało
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: pochylnie wjazdowe 181 obiektów, w 2013 r. było ich o 2,6% mniej -177, drzwi
automatycznie otwierane - 84 obiekty, w 2013 r. tyle samo,
winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo
– 99 obiektów, w 2013 r. było ich o 12,5% mniej - 88, parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
ruchowo – 145, od 2013 r. przybył 1 – wzrost o 0,7%. W województwie wielkopolskim było też 1 129 obiektów posiadających zaplecze sportowo-rekreacyjne, a w 2013 r. 1 234, to
o 5 (0,4%) więcej, w tym m.in. 139 obiekty wyposażone w boisko do siatkówki lub koszykówki, 93 w boisko do piłki nożnej,
51 w kort tenisowy, 31 w basen kryty, 112 w wypożyczalnie
sprzętu turystycznego, 21 posiadało hipodrom lub stadninę
koni w obiekcie. W 2017 r. 582 obiekty noclegowe posiadały
placówki gastronomiczne, a w 2013 r. było ich więcej o 34
(5,5%): 308 restauracji (od 2013 r. ubyło 8), 151 barów i kawiarni (od 2013 r. ubyło 21), 66 stołówek (od 2013 r. ubyło
11) i 57 punkty gastronomiczne (w 2013 r. taka sama liczba).
W województwie dobrze rozwinięta jest sieć szlaków turystycznych, liczne są trasy dla wycieczek objazdowych oraz
bogactwo traktów ukierunkowanych na indywidualną turystykę specjalistyczną. Na sieć szlaków turystycznych składają
się szlaki: samochodowe, piesze, wodne i konne. Szlakami
samochodowymi o znaczeniu międzynarodowym są Europejski Szlak Cysterski i Europejski Szlak Romański. Najważniejszym szlakiem krajowym w Wielkopolsce jest unikatowy
w skali kraju Szlak Piastowski. Innymi ważnymi szlakami samochodowymi są: Trasa Kórnicka, Wielkopolski Szlak Wiatraczny, Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki.
Województwo wielkopolskie ma bardzo dobrze rozwiniętą
sieć szlaków rowerowych. Priorytetowe są szlak o charakterze międzynarodowym Euro Route nr 1 oraz szlak o znaczeniu
krajowym Greenway „Naszyjnik Północy”. Oprócz tego przez
Wielkopolskę przebiegają szlaki o charakterze regionalnym:
Piastowski Trakt Rowerowy, Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północny, Transwielkopolska Trasa Rowerowa
– odcinek południowy, Rowerowy Szlak Stu Jezior, Pierścień
Dookoła Poznania, Ziemiański Szlak Rowerowy, Nadwarciański Szlak Rowerowy – odcinek wschodni, Nadwarciański Szlak
Rowerowy – odcinek zachodni i Bursztynowy Szlak Rowerowy.
Tworzą one Wielkopolski System Szlaków Rowerowych o łącz-

turystyka i rekreacja

wzdłuż Piastowskiego Traktu Rowerowego, Szlaku Stu
Jezior, Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej, Ziemiańskiego Szlaku
Rowerowego, Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego,
Bursztynowego Szlaku Rowerowego.

nej długości około 1 745 km. Część szlaków ma swój początek
w Poznańskim Węźle Rowerowym.
Bardzo liczne są szlaki piesze. Szlakami o znaczeniu międzynarodowym są Europejski długodystansowy szlak pieszy
E11 biegnący z Holandii przez Niemcy, Polskę, Litwę na Łotwę oraz Droga Św. Jakuba biegnąca przez Litwę, Białoruś,
Ukrainę, Polskę, Niemcy, Belgię, Francję do Hiszpanii. Na
terenie województwa wielkopolskiego Szlak E11 prowadzi
przez: Międzychód, Sieraków, Wronki, Obrzycko, Szamotuły,
Poznań, Pobiedziska, Gniezno i Trzemeszno (225 km), natomiast Droga Św. Jakuba przez: Gniezno, Poznań, Leszno,
Święciechowę (245 km). W całym województwie wielkopolskim rozbudowana jest sieć szlaków pieszych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym. Obecnie szlaki piesze
są wykorzystywane przez nordic walking, do biegów na orientację, czy np. jako jedna z atrakcji incentive travel, a także
zimą do narciarstwa biegowego. Najważniejsze z nich tworzą
Wielkopolski System Szlaków Pieszych – kompletny produkt
turystyczny zorganizowany, w ramach którego zaprojektowano 34 szlaki spacerowe o łącznej długości 313 km.
Przez Wielkopolskę przebiegają również ciekawe szlaki wodne. Najważniejszym z nich jest „Wielka Pętla Wielkopolski”
o długości 356,5 km – tworzą ją drogi wodne na rzekach: Warcie, Noteci, Jeziorze Gopło, Kanale Ślesińskim. Droga wodna
na Noteci stanowi fragment planowanej międzynarodowej
drogi wodnej E70. Znaczenie krajowe ma Szlak rzeką Drawą.
Interesujące są również szlaki wodne o znaczeniu regionalnym: Z biegiem Warty, Mała Pętla Wielkopolski – jej przebieg
wytycza: Warta, Północny Kanał Obry, Kanał Mosiński, Szlak
im. Jana Pawła II rzeką Rurzycą, Szlak kajakowy na jeziorach przemęckich, Szlak rzeką Dobrzycą, Gwdą, Płytnicą,
Prosną, Wełną, Łobżonką. W całym regionie jest wiele możliwości uprawiania turystyki konnej, jeździectwa. Występują
tu oznakowane szlaki, stadniny i stajnie z bogatą ofertą turystyczną, popasy. Jest wiele atrakcji turystycznych, które
warto odwiedzić w czasie odpoczynku. Na tle kraju województwo wielkopolskie wyróżnia się ilością tras jeździeckich.
Najważniejszym jest Wilczy Szlak o znaczeniu krajowym,
przebiega on ze Stęszewka w gminie Pobiedziska przez Puszczę Notecką do Lubniewic w województwie lubuskim. Ważnymi trasami o randze regionalnej są: Przez generalskie włości,
czyli wędrówka traktem generała Dezyderego Chłapowskiego
– na terenie powiatów: kościańskiego, śremskiego i gostyńskiego, Śladami zagubionej podkowy – na terenie powiatów:
gostyńskiego, krotoszyńskiego, rawickiego, W królewskim orszaku, czyli szlakiem króla Stanisława – na terenie powiatów:
gostyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego,
Doliny Baryczy – na terenie powiatu ostrowskiego, Śladami
Sapiehów, czyli szlaki konne powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, W poszukiwaniu wąsatki, czyli przez rubieże Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Szlak Podkutej Szóstki – na
terenie powiatów konińskiego i tureckiego, szlaki konne Nadleśnictwa Babki – na terenie powiatów: poznańskiego, średzkiego, śremskiego oraz Szlaki Nadleśnictwa Przedborów – na
terenie powiatu ostrzeszowskiego. Wielkopolska słynie ze
stadnin z długoletnimi tradycjami, które odegrały ogromną
rolę w rozwoju hodowli koni. Są to obiekty w: Iwnie, Racocie,
Pępowie, Golejewku i Sierakowie. Rejon gostyński wyróżnia
się z kolei produkcją powozów konnych, wytwarzanych jest
tu większość bryczek w Polsce.
Na terenie Wielkopolski funkcjonują, okresowo w sezonie
letnim, na szlakach kolejowych: Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, Kolej Wąskotorowa w Białośliwiu, Śmigielska Kolej
Wąskotorowa, Kolej Wąskotorowa w Środzie Wielkopolskiej
oraz Kolej Wąskotorowa Maltanka w Poznaniu.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

komunikacja

KOMUNIKACJA
Układ transportowy województwa wielkopolskiego tworzą
powiązane ze sobą sieci dróg publicznych, linii kolejowych,
dróg wodnych oraz osadzone w nich punktowe elementy
infrastruktury lotniczej. Kluczową rolę w powiązaniu sieci
transportowych w spójny układ pełni miasto Poznań, w którym
zbiegają się najważniejsze szlaki transportowe i zlokalizowany
jest międzynarodowy port lotniczy.
Centralne położenie stolicy województwa determinuje promienisty charakter układu transportowego Wielkopolski.
Z Poznania rozchodzą się drogi i linie kolejowe zapewniające
powiązania z ościennymi miastami wojewódzkimi oraz większością ośrodków powiatowych w Wielkopolsce.
SIEĆ DRÓG PUBLICZNYCH
Podstawą sieci dróg publicznych województwa są drogi krajowe i wojewódzkie wspomagane przez drogi niższych kategorii. Łączna długość dróg publicznych wszystkich kategorii
na terenie województwa wielopolskiego w 2018 r. wynosiła
41 042 km, co stanowiło 9,7% sieci dróg publicznych całego
kraju. W okresie od 2013 do 2018 r. długość sieci dróg publicznych w województwie wielkopolskim wzrosła o 1,9%, czyli
o 754 km.
Długość dróg o nawierzchni twardej w Wielkopolsce w 2018 r.
to 29 771 km, co stanowiło 72,5% całej sieci dróg publicznych województwa. W latach 2013-2018 długość sieci dróg
publicznych o nawierzchni twardej wzrosła o 7,1%, czyli
o 1 979 km.
W strukturze dróg publicznych o nawierzchni twardej 1 736 km
stanowią drogi kategorii krajowej, 2 790 km drogi kategorii wojewódzkiej, 11 259 km drogi kategorii powiatowej
i 13 987 km drogi kategorii gminnej.
SIEĆ DRÓG PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA KATEGORIE W 2018 r.
5,9%

9,4%

drogi krajowe
46,5%

dla obsługi transportowej województwa mają także kolejne
drogi krajowe ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Na terenie województwa są to drogi ekspresowe nr 5, 8, 10 i 11, których łączna
długość w Wielkopolsce na koniec 2018 roku wynosiła 226 km
i zwiększyła się o 109 km, od zanotowanej na koniec 2013 r.
Wielkopolska sieć dróg ekspresowych składa się z odcinków:
•

S5 węzeł Mieleszyn – węzeł Poznań Wschód (A2),

•

S5 obwodnica Śmigla (odcinek jednojezdniowy),

•

S5 Radomicko – Leszno – granica z województwem
dolnośląskim,

•

S8 granica z województwem dolnośląskim – Kępno
– granica z województwem łódzkim,

•

S10 obwodnica Wyrzyska (odcinek jednojezdniowy),

•

S11 zachodnia obwodnica Poznania, od węzła Poznań
Północ (S11) do węzła Poznań Zachód (A2),

•

S11 węzeł Krzesiny (A2) – węzeł Kórnik Południe,

•

S11 obwodnica Jarocina,

•

S11 I etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego (odcinek
jednojezdniowy), od węzła Ostrów Wielkopolski Północ
do węzła Ostrów Wielkopolski,

•

S11 II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,
od węzła Ostrów Wielkopolski do miejscowości Strugi,

•

S11 I etap obwodnicy Kępna, od węzła Kępno (S8)
do drogi krajowej nr 11 w okolicy miejscowości Kliny.

Realizacje dróg ekspresowych to najważniejsze inwestycje
na sieci dróg krajowych w ostatnich latach. W okresie pomiędzy 2014 a 2018 r. do użytku na terenie województwa
oddano sześć odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości
76,4 km.
W roku 2017 zakończono budowę trzech odcinków:
•

S5 węzeł Gniezno Południe – węzeł Mieleszyn o długości
18,3 km,

•

S11 II etap obwodnicy
o długości 12,8 km,

•

S11 obwodnicy Jarocina, o długości 13,1 km.

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne
38,2%

Ostrowa

Wielkopolskiego,

W roku 2018 zakończono budowę trzech odcinków:
•

S11 I etap obwodnicy Kępna o długości 3,6 km,

•

S5 węzeł Leszno Południe – węzeł Kaczkowo, o długości
9,5 km,

Przez teren województwa wielkopolskiego przebiega
16 dróg krajowych, których łączna długość w 2018 r. wyniosła
1 736 km z czego 301,7 km znajdowało się w granicach miast.
W porównaniu z 2013 r. długość sieć dróg krajowych zmalała
o 17 km, czyli o 1,0%. Natomiast długość odcinków dróg krajowych w miastach zmniejszyła się o 36 km, czyli o 10,7%,
co wynika przede wszystkim ze zmiany kategorii na wojewódzką odcinków dróg krajowych zastąpionych przez nowe
odcinki dróg ekspresowych. Długość odcinków dróg najwyższych klas technicznych, czyli autostradowej i ekspresowej
wynosiła na koniec 2018 r. 436 km i w porównaniu z rokiem
2013 była większa o 33,3%, czyli 109 km.

•

S5 Radomicko – węzeł Leszno Południe, o długości
19,1 km.

Najważniejszym szlakiem drogowym województwa jest autostrada A2, której wielkopolski odcinek liczy 210,5 km. Odcinek
autostrady A2 o długości 164 km od zachodniej granicy województwa do Konina administrowany jest przez koncesjonariusza, spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. Kluczowe znaczenie

W przygotowaniu jest także odcinek S11 stanowiący II etap
obwodnicy Kępna, którego realizacja ma rozpocząć się
w 2019 r. W 2018 r. rozpoczęły się prace studialne dla wszystkich zaplanowanych do realizacji odcinków dróg S10 i S11
w województwie wielkopolskim. Polegają one na opracowa-

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2018 r.

SIEĆ DRÓG KRAJOWYCH

Aktualnie w trakcie realizacji są trzy pozostałe odcinki drogi
ekspresowej S5 leżące w granicach województwa wielkopolskiego. Oddanie do użytku wszystkich odcinków, przewidziano do końca 2019 r.:
•

węzeł Poznań Zachód (A2) – Wronczyn, o długości
15,9 km,

•

Wronczyn – Kościan Południe, o długości 18,9 km,

•

Kościan południe – Radomicko, o długości 15,7 km.
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niu Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Koncepcji Programowej.

nr 178 wraz nowym mostem nad rzeką Wełną, o długości
1,2 km, której zakończenie planowane jest w 2019 r.,
•

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od
skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 do drogi wojewódzkiej nr 431 w Dymaczewie Nowym, o długości
8,2 km,

226,0

•

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego, o długości 6,4 km,

210,5

•

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana –
droga krajowa nr 22 (Przesieki), o długości 17,5 km.

DŁUGOŚĆ AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W LATACH 2008-2018
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Dane o natężeniu ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich
pochodzą z przeprowadzanego co 5 lat Generalnego Pomiaru Ruchu. Według najnowszych wyników badań z 2015 r. średni dobowy ruch pojazdów silnikowych w województwie wielkopolskim na sieci dróg krajowych wynosił 12 171 poj./dobę,
na sieci dróg wojewódzkich 4 250 poj./dobę. Wartości

drogi ekspresowe

natężenie ruchu na drogach krajowych
i wojewódzkich w 2015 r.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2018 r.

SIEĆ DRÓG WOJEWÓDZKICH
W 2018 r. sieć dróg wojewódzkich w Wielkopolsce liczyła
łącznie 2 773,5 km, z czego przez miasta przebiegało 421,2
km. Od roku 2013 długość sieci dróg wojewódzkich wzrosła
o 3,3% (89,6 km), natomiast łączna długość odcinków dróg
wojewódzkich leżących w miastach wzrosła o 15,0% (54,7 km),
co w dużej mierze wynika z przejmowania przez WZDW odcinków byłych dróg krajowych zastąpionych przez nowe odcinki dróg ekspresowych.
W latach 2014-2018 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował szereg inwestycji mających na celu przede
wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także poprawę warunków ruchu czy klimatu akustycznego na terenach zabudowanych. Najważniejsze wśród
zrealizowanych inwestycji to:
•

budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, o długości 5,6 km,

•

budowa obwodnicy Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, o długości 1,6 km, wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca o łącznej długości
6,2 km,

•

budowa obwodnicy Czarnkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, o długości 6,6 km,

•

zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinki
Grzymisławice - Obłaczkowo, długości 2,7 km,

•

przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 188 pomiędzy Skórką a granicą województwa, o łącznej długości
12,8 km, obejmującą m.in. budowę nowego mostu nad
rzeką Głomią w miejscowości Skórka, czy budowę obwodnicy miejscowości Żeleźnica,

•

budowa nowego mostu nad rzeką Wartą w Międzychodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160,

•

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w Wyrzysku,
o długości 2,2 km,

•

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od Południowego
Kanału Obry do Moch, o długości 3,6 km.

Kluczowe inwestycje na sieci dróg wojewódzkich, których realizacje rozpoczęto w latach 2016-2018 to:
•

58

•

budowa obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkich
nr 182 i 184, o długości 5,2 km, mająca zakończyć się
w 2019 r.,
budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie GPR 2015, 2016 r.

ŚREDNI DOBOWY RUCH NA DROGACH KRAJOWYCH
I WOJEWÓDZKICH W LATACH 2005-2015
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie GPR 2015, 2016 r.
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Transport drogowy

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Google Maps, 2019 r.
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Natężenie ruchu na liniach kolejowych
w wielkopolsce w 2016 r.

dla Wielkopolski są wyższe od średnich krajowych, które
w 2015 r. wyniosły: 11 178 poj./dobę na drogach krajowych
i 3 520 poj./dobę na drogach wojewódzkich. W porównaniu
z wcześniejszym pomiarem, wykonanym w 2010 r., średni
dobowy ruch na drogach krajowych w Wielkopolsce wzrósł
o 11,5%, a na drogach wojewódzkich o 6,0%.
Pasażerski transport autobusowy
Pasażerski transport autobusowy w województwie wielkopolskim ma największe znaczenie w obszarach pozbawionych
dostępu do przewozów kolejowych. Przede wszystkim na terenie wschodniej Wielkopolski, gdzie gęstość sieci kolejowej
jest najmniejsza - powiat turecki jest jedynym w województwie, przez który nie przebiega żadna linia kolejowa.
Wśród przewoźników realizujących regularne połączenia autobusowe na terenie Wielkopolski największymi są Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej z siedzibami w Kaliszu,
Koninie, Pile, Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim. W ostatnich latach dochodzi do wygaszania przez duże przedsiębiorstwa wielu nierentownych połączeń co skutkuje rozwojem
małych lokalnych przewoźników oferujących przejazdy na
krótszych dystansach.
W ramach regularnych przewozów autobusowych, realizowanych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wielkopolski
Urząd Marszałkowski, w 2017 roku obsłużono ponad 16 mln
pasażerów.
TRANSPORT KOLEJOWY

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie PKP PLK S.A., 2019 r.

Natężenie ruchu w poznańskim węźle
kolejowym w 2016 r.

Eksploatowana sieć kolejowa w województwie wielkopolskim
składa się z 1 878 km normalnotorowych linii kolejowych,
co stanowi 6,3% całej sieci krajowej. Zelektryfikowane jest
67,0% sieci, czyli 1 262 km. Łączna długość wszystkich odcinków o dwóch lub więcej torach wynosi 1 155 km, co stanowi
62,0% sieci województwa. W latach 2013-2018 w Wielkopolsce zmniejszyła się długość eksploatowanej sieci kolejowej
o 5,3%, czyli o 104 km. W tym samym okresie łączna długość zelektryfikowanych odcinków linii kolejowych wzrosła
o 4 km, a odcinków o minimum dwóch torach o 11 km.
W Wielkopolsce znajduje się 25 linii o znaczeniu państwowym, z czego 14 to linie pełniące funkcje obwodnic i łącznic.
Najwyższą kategorię magistralną posiada 10 linii, z czego 5
to obwodnice i łącznice w węźle Poznań.
Przy liniach kolejowych w województwie wielkopolskim zlokalizowanych jest 56 punktów ładunkowych oraz 7 terminali
intermodalnych. Pięć terminali znajduje się w Poznaniu i na
terenie powiatu poznńskiego oraz po jednym w Kaliszu i Szamotułach. Budowa terminala planowana jest także w miejscu
funkcjonującego punktu ładunkowego w Koninie.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie PKP PLK S.A., 2019 r.

Największa inwestycja realizowana w okresie od 2014 do
2018 r. to modernizacja linii kolejowej nr 3 na odcinku
Sochaczew – Swarzędz, która ma przyczynić się do skrócenia czasu przejazdu, poprawy bezpieczeństwa i podniesienia przepustowości linii. Konsekwencją realizacji inwestycji
było całkowite wyłączenie z ruchu odcinka Września – Konin w okresie od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r. a od
czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r. odcinka Konin – Kutno.
W tym czasie pociągi relacji Poznań – Warszawa jeździły objazdem przez Gniezno i Inowrocław wykorzystując linie nr 353
i nr 131, a na trasach Września - Konin oraz Konin - Kutno
uruchomiono zastępczą komunikacje autobusową. Gruntownej modernizacji poddano także linie kolejową nr 354
Poznań – Piła, której efektem ma być skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Piłą i Poznaniem o ponad 40 min. Inwestycja
jest współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Transport kolejowy

Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.
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Pasażerski transport kolejowy

dostępność publicznym transportem
zbiorowym do ośrodka wojewódzkiego

Kolejowy transport pasażerski na terenie województwa wielkopolskiego zapewniają spółki PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie. Połączenia w relacjach krajowych i międzynarodowych obsługuje państwowy przewoźnik
PKP Intercity. Spółka Przewozy Regionalne, której udziałowcami są samorządy województw, pod marką POLREGIO
organizuje przewozy o charakterze międzywojewódzkim.
Połączenia regionalne obsługiwane są przez spółkę Koleje
Wielkopolskie (KW), będącą własnością Województwa Wielkopolskiego.
Pociągi Kolei Wielkopolskich zapewniają powiązania znacznej części terytorium województwa wielkopolskiego kursując
na trasach:
•

Poznań – Wągrowiec – Gołańcz,

•

Poznań – Gniezno – Mogilno,

•

Poznań – Września – Konin – Kutno,

•

Poznań – Jarocin – Ostrów Wielkopolski – Kępno (od 2017 r.),

•

Poznań – Jarocin – Krotoszyn (od 2017 r.),

•

Poznań – Grodzisk Wielkopolski – Wolsztyn,

•

Poznań – Nowy Tomyśl – Zbąszynek,

•

Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek,

•

Leszno – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski.

Pociągi uruchamiane przez POLREGIO przeważnie wybiegają poza granice województwa, uzupełniając siatkę połączeń
regionalnych na kierunkach nie obsługiwanych przez Koleje
Wielkopolskie. Są to trasy:
•

Poznań – Leszno – Rawicz – Wrocław,

•

Poznań – Krzyż – Szczecin/Gorzów Wielkopolski,

•

Poznań – Piła – Wałcz/Szczecinek/Chojnice,

•

Piła – Krzyż – Gorzów Wielkopolski,

•

Piła – Bydgoszcz – Kutno.

W 2017 r. z oferty przewozowej Kolei Wielkopolskich skorzystało 8 096 778 pasażerów. Najwięcej osób podróżowało pociągami KW na trasach:
•

Poznań – Kutno - 2 610 562 osób,

•

Poznań – Zbąszynek - 1 460 470 osób,

•

Poznań – Gniezno - 1 460 056 osób,

•

Poznań – Gołańcz - 1 296 915 osób.

W 2018 r. zainaugurowano funkcjonowanie Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM), której celem jest zwiększenie mobilności mieszkańców obszaru metropolitarnego. Połączenia
w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obsługiwane są
przez pociągi Kolei Wielkopolskich, które docelowo mają kursować co 30 minut. Od 2018 r. PKM obejmuje połączenia Poznania z: Wągrowcem, Jarocinem, Nowym Tomyślem, Grodziskiem Wielkopolskim i Swarzędzem. W 2019 roku rozszerzono
sieć połączeń o trasy do Gniezna i Kostrzyna, w kolejnych
latach planowane jest włączenie do systemu PKM połączeń
do Wrześni, Kościana, Rogoźna i Wronek, a po przywróceniu
ruchu na linii kolejowej nr 369 także do Śremu. Cały system
finansowany jest ze środków samorządu województwa oraz
jednostek samorządowych leżących przy trasach włączonych
do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie E-podróżnik, 2019 r.

TRANSPORT LOTNICZY
Infrastruktura transportu lotniczego w województwie wielkopolskim składa się z: międzynarodowego portu lotniczego Poznań-Ławica , sześciu pozostałych lotnisk cywilnych
w Bednarach, Kobylnicy i Żernikach k. Poznania, Kąkolewie
k. Grodziska Wielkopolskiego, Michałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego, Strzyżewicach k. Leszna oraz 45 lądowisk,
z czego 21 to lądowiska sanitarne, 16 samolotowe, a 9 śmigłowcowe.
STRUKTURA RUCHU PASAŻERSKIEGO
W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA
W LATACH 2009-2018
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie https://www.airport-poznan.com.pl, 2019 r.

Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego jest
jedynym w województwie lotniskiem obsługującym ruch pasażerski i towarowy w relacjach krajowych i międzynarodowych. W 2018 r. wykonano 31 189 operacji lotniczych, co
w porównaniu z rokiem 2013 daje wzrost o 51,4%. Rok 2018
był pierwszym, w którym poznańskie lotnisko obsłużyło po-

PROCENTOWY UDZIAŁ PRZWOŹNIKÓW W RUCHU
REGULARNYM W 2018 r.
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Przeładunek towarów w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
osiągnął poziom 2 448 ton, co w porównaniu z 2013 r. daje
wzrost o 1769% i stanowi 1,4% wszystkich przeładunków wykonanych w polskich portach lotniczych.
Wśród kluczowych inwestycji wykonanych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica w latach 2014-2018 wymienić należy
modernizację drogi startowej wykonaną w 2015 r., która
obejmowała korektę podłużnego i poprzecznego profilu pasa
startowego, poprawę systemu odwadniania oraz wymianę
i rozbudowę systemu oświetlenia. Drugą ważną inwestycją
była budowa płaszczyzny do odladzania samolotów zakończona również w 2015 r.
SIEĆ DRÓG WODNYCH

Lufthansa

PLL LOT

31,0%
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nad 2 mln pasażerów (2 476 304), co jest wynikiem lepszym
o 82,7% w porównaniu z rokiem 2014 i stanowi 5,4 % pasażerów obsłużonych przez wszystkie porty lotnicze w kraju.
W 2018 r. 67,4% całego ruchu pasażerskiego stanowił ruch regularny, 32,4% ruch czarterowy, a 0,4% ruch general aviation.

SAS

Sieć dróg wodnych w województwie wielkopolskim tworzą:
•

Kanał Ślesiński - śródlądowa droga wodna klasy technicznej II, która wraz z jeziorami na swojej trasie łączy rzekę Wartę z jeziorem Gopło,

•

rzeka Noteć Dolna - śródlądowa droga wodna klasy technicznej Ib na odcinku od połączenia z Kanałem bydgoskim do ujścia rzeki Drawy oraz śródlądowa droga wodna
klasy technicznej II na krótkim odcinku od ujścia rzeki
Drawy do granicy z województwem lubuskim,

•

rzeka Warta - na odcinku od Kanału Ślesińskiego do Lubonia śródlądowa droga wodna klasy technicznej Ia,
natomiast na odcinku od Lubonia do ujścia rzeki Noteć
śródlądowa droga wodna klasy technicznej Ib.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie https://www.airport-poznan.com.pl, 2019 r.

Liczba destynacji dostępnych bezpośrednio z Ławicy stale
wzrasta. Siatka regularnych połączeń obejmowała w 2018 r.
34 kierunki, w większości obsługiwanych przez tzw. przewoźników niskokosztowych. Najwięcej kierunków obsługują
irlandzkie linie lotnicze Ryanair, które w 2017 r. otworzyły
w Poznaniu bazę dla jednego ze swoich samolotów i uruchomiły połączenia na 7 nowych kierunkach oraz węgierski
przewoźnik Wizz Air, który w marcu 2019 r. zamknął bazę
funkcjonującą w Poznaniu od 2008 r., ale utrzymał regularne
połączenia do 5 europejskich miast. Część regularnych połączeń obsługują także tzw. tradycyjni przewoźnicy, czyli niemiecka Lufthansa, polski PLL LOT oraz szwedzki SAS.
sieć dróg wodnych
infrastruktura transportu lotniczego

Zgodnie z klasyfikacją śródlądowych dróg wodnych wszystkie
drogi wodne o klasie niższej niż IV posiadają znaczenie regionalne. Rzeka Noteć, pomimo że w granicach województwa
wielkopolskiego posiada klasę techniczną Ib, jest odcinkiem
międzynarodowej drogi wodnej(MDW) E70 stanowiąc połączenie Odry z Wisłą i powinna zostać przystosowana do IV
klasy technicznej. Jednak analizy przeprowadzone w ramach
prac Międzywojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. MDW
E 70 wykazały, że ze względu na uwarunkowania środowiskowe i kulturowe parametry eksploatacyjne drogi wodnej Noteci Dolnej mogą zostać zmodernizowane jedynie do II klasy
technicznej. Aktualnie w ramach porozumienia województw:
lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego trwają
prace nad Studium Przebiegu Międzynarodowej Drogi wodnej E70 mającym określić możliwości przeprowadzenia drogi
wodnej łączącej Odrę z Wisłą w nowym przebiegu.
Drogi wodne Noteci Dolnej, Warty i Kanału Ślesińskiego
w znikomy sposób wykorzystywane są w transporcie, natomiast wraz z drogami wodnymi jeziora Gopło, Noteci Górnej,
Kanału Górnonoteckiego i Kanału Bydgoskiego tworzą Wielką
Pętlę Wielkopolski, która jest znanym i promowanym przez
województwo produktem turystycznym.

Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.

63

infrastruktura techniczna

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZAOPATRZENIE W WODĘ

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I KANALIZACJA

Na terenie województwa wielkopolskiego wysoki odsetek
ludności zaopatruje się w wodę z wodociągów komunalnych,
zasilanych z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.
Rozmieszczenie ujęć wód nie jest równomierne. Ma to
wpływ na występowanie deficytów, szczególnie we wschodniej części województwa (powiaty kolski, turecki, koniński,
słupecki oraz część powiatu kaliskiego, wrzesińskiego
i gnieźnieńskiego). Natomiast rezerwy wód podziemnych
występują głównie w północnej i zachodniej części regionu,
w szczególności zbiornika Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
(GZWP 138), zbiorników wód podziemnych rejonu pilskiego
(GZWP 125 i 127) i zachodniej części Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (GZWP 144). Średnia dla całego województwa
wynosi 96,5%, (dla miast – 97,9%, dla wsi i obszarów
wiejskich – 94,8%). Skrajnymi przypadkami są tutaj miasto
Wielichowo dla którego wskaźnik ten wynosi 48,8% (82,9%
dla całej gminy) oraz gmina Wieleń o najniższym wskaźniku zwodociągowania terenów wiejskich wynoszącym 64,5%
(81,5% dla całej gminy).

W 2017 r. na terenie województwa działało 339 komunalnych oczyszczalni ścieków (1 miejsce w kraju), w tym 247
oczyszczalni biologicznych (3 miejsce w kraju) oraz 92
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów
(1 miejsce w kraju).

Najbardziej rozbudowanym systemem wodociągowym
w Wielkopolsce jest Poznański System Wodociągowy (PSW),
zarządzany przez Aquanet S.A. Sieć wodociągowa Poznańskiego Systemu Wodociągowego dostarcza obecnie wodę dla
niemal 900 tysięcy mieszkańców Poznania oraz gmin: Luboń,
Puszczykowo, Mosina, Swarzędz, Czerwonak, Suchy Las,
Brodnica, Kórnik, Murowana Goślina, Rokietnica, Tarnowo
Podgórne, Dopiewo, Komorniki i Kleszczewo. Dla Poznańskiego Systemu Wodociągowego w 2017 r. wyprodukowano
blisko 46,3 mln m3 wody pozyskanej z 17 ujęć i uzdatnionej
w 16 stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych w Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie (gm. Swarzędz), Murowanej Goślinie oraz gminach Kórnik i Suchy Las. Długość eksploatowanej
sieci wodociągowej przez Aquanet wynosiła 2 437,9 km.
Na terenie Wielkopolski każdego roku wzrasta długość
sieci wodociągowej i jednocześnie ilość osób korzystających
z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
wodociągi

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Województwo wielkopolskie pod względem liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej zajmuje 3 miejsce
w kraju po województwie mazowieckim i śląskim,
natomiast pod względem odsetka ludności korzystającej
z sieci wodociągowej Wielkopolska zajmuje 2 miejsce
w kraju za województwem opolskim. Łączna długości sieci
rozdzielczej na terenie województwa pozwala na zajęcie
przez Wielkopolskę 2 miejsca w kraju, po województwie
mazowieckim.
Pobór wód:
•

wody podziemne – 22 783 dam3/r.,

•

wody powierzchniowe – 1 098 925 dam3/r.

Zużycie wody:
•

w gospodarstwach domowych – 128 252,9 dam3/r. –
9,1% ogólnego zużycia wody,

•

przemysł – 1 123 475 dam3/r. – 79,6% ogólnego zużycia
wody,

•

ogółem – 1 411 253,7 dam3/r.

Pod względem zużycia wody Wielkopolska zajmuje 2 miejsce w kraju po woj. mazowieckim.
Długość rozdzielczej sieci wodociągowej:
•

rozdzielcza – 32 332,0 km,

•

wsie i obszary wiejskie – 25 808,7 km,

•

miasta i obszary miejskie – 6 523,3 km.

Ludność korzystająca z wodociągu:
•

ogółem – 3 366 004 osób – 96,5%,

•

wsie i obszary wiejskie – 1 503 428 osób,

•

miasta i obszary miejskie – 1 862 576 osób.
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I KANALIZACJA

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie:
•

ogółem – 2 552 267 osób – 73,1% ludności województwa –
3 miejsce w kraju,

•

w miastach i ośrodkach miejskich – 1 789 732 osób –
94,0% ludności miast,

•

we wsiach i na terenach wiejskich – 762 535 osób –
48,1% ludności wsi.

Wielkość oczyszczalni ścieków komunalnych w RLM:
•

ogółem – 4 817 813 RLM – 3 miejsce w kraju,

•

w miastach i ośrodkach miejskich – 1 837 766,

•

we wsiach i na terenach wiejskich – 2 980 047.

Sieć kanalizacyjna:
•

ogółem – 15 251,5 km – 5 miejsce w kraju po województwie podkarpackim, śląskim, mazowieckim i małopolskim

•

wsie i obszary wiejskie – 9 504,1 km,

•

miasta i obszary miejskie – 5 747,4 km.

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej:
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

•

ogółem – 2 506 349 osób – 71,8% - 3 miejsce w kraju,

•

w miastach i ośrodkach miejskich – 1 750 567 osób –
92,0%,

•

we wsiach i na terenach wiejskich – 755 782 osób –
47,7%.

•

18 oczyszczalni mechanicznych (4 miejsce w kraju),

•

7 oczyszczalni chemicznych (4 miejsce ex aequo w kraju),

•

63 oczyszczalnie biologiczne (2 miejsce w kraju),

•

5 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów
(2 miejsce ex aequo w kraju).

Średni odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
w województwie wynosi 71,8% (8 miejsce w kraju).
Najmniejszy stopień skanalizowania wykazują obszary wiejskie, gdzie średni stopień skanalizowania wynosi 47,7% (z czego
w 14 gminach wiejskich i obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich poniżej 5,0% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej), co przy znacznym zwodociągowaniu gmin
stanowi problem bezpiecznego usuwania ścieków. Średni
odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w miastach wynosi 92,0% (z czego w mieście Krzywiń odsetek
korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej wynosi zero).
Największą firmą w zakresie odbioru i oczyszczania
ścieków na terenie województwa jest Aquanet S.A. Obsługuje
on sześć oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Poznaniu (Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków), Koziegłowach
(Centralna Oczyszczalnia Ścieków), Puszczykowie dla miasta
Mosina, Szlachęcinie, Borówcu i Chludowie.
Po względem wielkości oczyszczalni komunalnych wyrażonej
w Równoważnej Liczbie Mieszkańców – (RLM) województwo
wielkopolskie zajmuje 3 miejsce w kraju, po województwie
mazowieckim i śląskim.
Kanalizacja
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Niezależnie od komunalnych działały 93 przemysłowe oczyszczalnie ścieków (3 miejsce w kraju), wśród których udział
ilościowy przedstawiał się następująco:

ELEKTROENERGETYKA
Głównym wytwórcą energii elektrycznej na terenie Wielkopolski jest Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin
(ZE PAK S.A.), znajdujący się we wschodniej części województwa. Zespół elektrowni o łącznej mocy 1868 MW, pracuje na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
W styczniu 2018 r. nastąpiło wyłączenie bloków energetycznych i tym samym zamknięcie elektrowni Adamów wchodzącej w skład zespołu elektrowni.
Ponadto na terenie województwa znacznym producentem
energii jest elektrociepłownia Karolin w Poznaniu o łącznej mocy wytwarzanej energii cieplnej 900 MW oraz
energii elektrycznej 274 MW. Elektrociepłownia Karolin
pozostaje w zarządzie Veolia Energia Poznań S.A. (dawniej
Dalkia Poznań ZEC S.A. i Zespół Elektrociepłowni Poznańskich
S.A.). Do istotnych producentów ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa zaliczyć należy elektrociepłownie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (OZC S.A.) – 101,32 MW,
elektrociepłownię Kalisz – Piwonice wytwarzająca, 83 MW
mocy cieplnej i 8 MW mocy elektrycznej oraz zespół
5 elektrowni wodnych na rzece Gwdzie (Podgaje, Jastrowie,
Ptusza, Dobrzyca, Koszyce).
Krajowy System Elektroenergetyczny na terenie województwa wielkopolskiego to 17 linii elektroenergetycznych
o napięciu 220 kV i 7 linii elektroenergetycznych o napięciu
400 kV.
Linie najwyższych napięć przebiegają w większości
w południowo-zachodniej części regionu a największa ich
koncentracja, głównie linii o napięciu 220 kV, znajduje się w
części wschodniej regionu. Linie te rozchodzą się promieniście ze źródeł wytwórczych – elektrowni zawodowych i wraz
z układem linii elektroenergetycznych wysokich napięć 110 kV
oraz stacjami elektroenergetycznymi i transformatorowymi
tworzą sieć przesyłową.
System elektroenergetyczny umożliwia wyprowadzenie
znacznej mocy elektrycznej z elektrowni: Dolna Odra,
Turów, Bełchatów, Pątnów I, Pątnów II, Adamów (czynna do
1.01.2018 r.) i Konin. Istniejące stacje elektroenergetyczne
400/220/110 kV i 220/110 kV poprzez sieć dystrybucyjną
(obiekty o napięciu 110 kV i niższym) przesyłają energię elektryczną do odbiorców na terenie województwa.
Linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz główne
punkty zasilania charakteryzują się odmiennym wiekiem
i zdolnościami przesyłowymi. Część sieci średniego napięcia
i stacji transformatorowych oraz część sieci niskiego napięcia jest mocno wyeksploatowana, wymaga modernizacji oraz
przebudowy. Konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego oraz zmniejszenie strat energii w przesyle
i dystrybucji oraz poprawa przepustowości linii elektroenergetycznych i ograniczenie przesyłu energii liniami 110 kV
na dalekie odległości.
Produkcja energii elektrycznej wg źródeł
2,1%

14,6%
elektrownie cieplne
konwencjonalne zawodowe

elektrownie cieplne
konwencjonalne przemysłowe

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie GUS BDL, 2019 r.

z odnawialnych nośników
energii

83,3%
Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie GUS BDL, 2019 r.
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sieć elektroenergetyczna i oze

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Urząd Regulacji Energetyki (URE), 2019 r.
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W województwie, według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 31.12.2018 r., zainstalowane było 889,76 MW
mocy pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Stanowiło to 10,5% mocy zainstalowanej OZE w Polsce i stawiało
Wielkopolskę na 3 miejscu w kraju.
Na koniec 2018 r. w rejonie działało 225 instalacji elektrowni wiatrowych, tj. pojedynczych elektrowni oraz
ich grup – farm wiatrowych, o łącznej mocy 704,23 MW.
W Wielkopolsce aktualnie istnieje 38 instalacji przepływowych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, w tym: 29 elektrowni o mocy do 0,3 MW, 4 elektrownie o mocy do 1 MW
oraz 5 elektrowni o mocy do 5 MW. Łączna moc wszystkich
elektrowni wodnych wynosi 12,541 MW. Najwięcej elektrowni zlokalizowanych jest w północnej części województwa, na
rzekach o największych zasobach wodnych – Gwdzie, Łobżonce, Głomi, Stołuni, Płytnicy.
Wody geotermalne występujące na terenie województwa
wielkopolskiego nie są obecnie wykorzystywane. Aktualnie
wykorzystywana jest tzw. „płytka geotermia” (do głębokości
30 m), której energia pozyskiwana jest do instalacji pomp
ciepła. Na terenie województwa istnieją jedynie indywidualne rozwiązania oparte o pompy ciepła, czyli instalacje
na niewielkich głębokościach wykorzystujące ciepło gruntu.
W Wielkopolsce istnieje 6 elektrowni wytwarzających
energię z biomasy o łącznej mocy 141,662 MW. Trzy z nich
o łącznej mocy 114,50 MW to elektrownie spalające biomasę mieszaną, a jedna o mocy 1,862 MW wytwarza energię
z odpadów leśnych lub rolniczych. Ponadto w regionie
istnieją 2 elektrownie realizujące technologię współspalania
(paliwa kopalne i biomasa) działające w Poznaniu oraz
w ZE PAK S.A. w Koninie, o łącznej mocy 25,3 MW.
Na terenie województwa znajduje się 7 biogazowni pozyskujących biogaz z fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków, o łącznej mocy 6,367 MW, 10 biogazowni wykorzystujących biogaz składowiskowy o mocy 7,38 MW
oraz 10 biogazowni rolniczych o mocy 10,666 MW.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wielkopolska z zainstalowaną mocą 889,76 MW (10,5%
mocy OZE w Polsce) ze źródeł odnawialnych zajmuje
3 miejsce w kraju.
Instalacje OZE na terenie Wielkopolski:
•
wykorzystujące energię wiatru– 225,
•
wykorzystujące energię promieniowania słonecznego– 51,
•
wykorzystujące hydroenergię o mocy zainstalowanej
elektrycznej do 0,3 MW – 29,
•
wykorzystujące biogaz – 27,
•
wykorzystujące biomasę – 6,
•
wykorzystujące hydroenergię o mocy zainstalowanej
elektrycznej do 5,0 MW – 5,
•
wykorzystujące hydroenergię o mocy zainstalowanej
elektrycznej do 1,0 MW – 4,
•
wykorzystujące technologię współspalania biomasy
lub biopłynów z innymi paliwami (paliwa kopalne
i biomasa/biopłyny) - 1.
SIEĆ GAZOWA
Długość sieci gazowej rozdzielczej:
•
ogółem – 12 911,2 km - 5 miejsce w kraju,
•
miasta i obszary miejskie – 5 668,2 km,
•
wsie i obszary wiejskie – 7 243,0 km.
Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej:
•
ogółem – 47,8% - 9 miejsce w kraju,
•
miasta i obszary miejskie – 68,1%,
•
wsie i obszary wiejskie –23,5%.

W Wielkopolsce coraz częściej wykorzystuje się energię
słoneczną – 51 instalacji o łącznej mocy 6,914 MW. Zdecydowana większość istniejących instalacji to systemy wspomagające ogrzewanie budynków oraz systemy do przygotowania
ciepłej wody użytkowej, wykorzystywane głównie w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Coraz częściej systemy
solarne wykorzystywane są także w budynkach użyteczności publicznej. Ponadto ogniwa fotowoltaiczne, na obszarze
województwa, wykorzystywane są do zasilania parkomatów,
znaków i tablic drogowych oraz informacyjnych a także
do oświetlenia ulic.
Moc zainstalowana OZE [MW]
biomasa
biogaz
fotowoltaika

141,7
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Urząd Regulacji Energetyki (URE) , 2019 r.

SIEĆ GAZOWA
Przez obszar województwa wielkopolskiego przebiega ważny gazociąg tranzytowy DN1400 „Jamał” łączący Rosję
z Europą Zachodnią, biegnący przez środkową część województwa, gwarantujący obsługę północnej i środkowej części regionu za pośrednictwem połączenia z gazociągami krajowymi
w węźle Zębowo. Wielkopolska posiada rozbudowany system
gazociągów magistralnych o znaczeniu krajowym, połączonych za pośrednictwem 4 systemowych węzłów przesyłowych
w Krobi, Odolanowie, Kotowie, Zębowie z pozostałymi gazociągami wysokiego ciśnienia.
Niezależnie od gazociągów tworzących krajowy system przesyłowy (głównie dla gazu wysokometanowego), na terenach
północno – zachodnich kraju, w tym w znacznej mierze
na terenie województwa wielkopolskiego, rozbudowywany
jest system gazu zaazotowanego. System tworzą gazociągi
dalekosiężne: Grodzisk – Krobia, Krobia – Radlin, Krobia –
Głogów, Kościan – Zielona Góra, Krobia – Góra, Paproć –
Grodzisk, Krobia – Odolanów, Odolanów–Bogdaj – Wierzchowice,
Kaleje – Radlin, Lwówek – Odolanów, Gustorzyn - Odolanów, Kościan – Żukowice/Polkowice, Kościan – Zielona Góra
oraz sieć gazociągów kopalnianych i łączących poszczególne
obiekty systemu.
System gazu zaazotowanego tworzą następujące obiekty
związane ze złożami krajowymi: mieszalnia gazu w Grodzisku Wielkopolskim, węzeł i mieszalnia gazu w Kościanie, węzły w Kotowie i Krobii, Odazotownia w Grodzisku
i Odolanowie oraz kopalnie gazu: Kościan – Brońsko, Bonikowo,
Białcz, Paproć, Młodasko, Wielichowo – Ruchocice, Duszniki,
Bogdaj – Uciechów, Tarchały, Wysocko, Roszków k. Jarocina,
Radlin, Zaniemyśl (Mchy), Kaleje. Każda z kopalń posiada
sieć gazociągów technologicznych, zbierających gaz surowy
z odwiertów i przesyłających do kopalnianej instalacji zbioru
i przygotowania gazu. Obecne zabezpieczenie potrzeb
w zakresie zaopatrzenia w gaz pokrywane jest w głównej mierze z miejscowych zasobów gazu występujących w południowej
i środkowej części Wielkopolski. Zasoby te stanowią blisko
1/3 zasobów kraju. Na bazie tych złóż utworzony został układ
przesyłowy gazu ziemnego zaazotowanego, z centralnym
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Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.
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Zaopatrzenie
obszaru
województwa
wielkopolskiego
w gaz jest bardzo zróżnicowane. W rejonach północnym, zachodnim i południowym w gminach położonych
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących gazociągów
wysokiego ciśnienia zaopatrzenie jest dobre. Występują
jednak obszary, szczególnie we wschodniej i środkowo-wschodniej części województwa - powiaty słupecki,
koniński i kolski, gdzie sieć gazowa nie jest rozwinięta
a co za tym idzie odsetek ludności korzystającej z sieci
gazowej wynosi poniżej 5%.
RUROCIĄGI PRZESYŁOWE PALIW PŁYNNYCH
Przez środkową część województwa wielkopolskiego przebiega ropociąg „Przyjaźń” relacji Rosja – Niemcy. Ropociąg nie
jest jednak związany z gospodarką regionu.
Przez gminy Mieleszyn, Kłecko i Skoki biegnie rurociąg
z Płocka przez Nową Wieś Wielką w województwie kujawsko
– pomorskim do bazy paliw w Rejowcu Poznańskim w gminie
Skoki (Baza Paliwa nr 4). W południowo-wschodniej części
województwa przebiega rurociąg paliwowy łączący Płock
z bazą paliw w Ostrowie Wielkopolskim (Terminal Paliw PKN
Orlen) oraz rurociąg produktowy z Ostrowa Wielkopolskiego
do Wrocławia, stanowiący element rurociągowego systemu
rozprowadzania paliw z Zakładu Produkcyjnego w Płocku
w kierunku południowo-zachodniej części kraju oraz baza
paliw płynnych w gminie Jastrowie (Baza Paliw nr 8).

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa jest najdłuższą regionalną
siecią szerokopasmową w Polsce. Obejmuje ona swoim zasięgiem około 98,0% gospodarstw domowych znajdujących
się w odległości do 4,0 km od najbliższego węzła dystrybucyjnego i 80% gospodarstw domowych znajdujących się w bezpośrednim zasięgi sieci szerokopasmowej.
Realizacja projektu ułatwiła operatorom telekomunikacyjnym świadczenie usług Internetu szerokopasmowego
do wszystkich potencjalnych klientów w regionie, także
na tych obszarach województwa, gdzie do tej pory było to
niemożliwe. Dotychczas spory obszar województwa pozbawiony był odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej
pozwalającej na świadczenie usług opartych o sieć najnowszej generacji NGA (Next Generation Acces).
Na terenie województwa sieć infrastruktury teleradiowej
składa się z 22 linii radiowych, łączących ze sobą 20 stacji nadawczych i odbiorczych znajdujących się na terenie
Wielkopolski i województw ościennych. Najważniejsze urządzenia infrastruktury teleradiowej to:
•

Telewizyjne Ośrodki Nadawcze w Damasławku, Kobylej
Górze, Koninie, Obornikach, Poznaniu i Zdunach,

•

Stacje Linii Radiowych w: Bolewicach, Czarnkowie,
Domachowie, Dziadowicach, Kaliszu – Chełmcach,
Szamotułach, Poznaniu i Żerkowie,

•

Telewizyjna Stacja Retransmisyjna w Chodzieży,

•

Radiowo-Telewizyjne Centra Nadawcze w: Śremie,
Kaliszu – Mikstacie, Gnieźnie – Chojnej i Koninie –
Żółwieńcu,

•

Radiowy Obiekt Nadawczy w Wągrowcu,

•

Inne obiekty związane z siecią radiolokacyjną
na terenie województwa znajdują się na obszarach
terenów zamkniętych i związane są z infrastrukturą
specjalną, wykorzystywaną do celów obronnych.

CIEPŁOWNICTWO
Działające na terenie województwa systemy ciepłownicze
to w większości miejskie systemy ciepłownicze, w których
głównym odbiorcą jest wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Pozostałe systemy ciepłownicze to systemy większych
zakładów przemysłowych, które produkują ciepło przeważnie na własne potrzeby, a nadmiar ciepła sprzedają innym
odbiorcom.
W Wielkopolsce w roku 2017 znajdowało się 3 040 kotłowni,
które obsługiwały 1 009,1 km sieci ciepłowniczej.
Do podstawowych producentów źródeł energii cieplnej na terenie województwa wielkopolskiego zaliczyć można ZE PAK
S.A., Elektrociepłownię Karolin - Veolia Energia Poznań S.A.
(dawniej Dalkia Poznań ZEC S.A.), Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (OZC S.A.) i Elektrociepłownię Kalisz – Piwonice.
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węzłem w Krobii. Dostawy do odbiorców gazu wysokometanowego realizuje się gazociągami systemu krajowego z rejonu Odolanowa.

Dla wszystkich obiektów emisyjnych oraz szkieletowej sieci
cyfrowych linii radiowych obowiązują strefy i pasy ochronne mające na celu ograniczenie wysokości nowo powstałych
budynków i budowli. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy miejscami ogólnodostępnymi a strefą, w której mogą występować natężenia
pól przekraczające obowiązujące dopuszczalne normy oraz
zapewnienie widoczności gwarantującej poprawną transmisję sygnałów radiowych i telewizyjnych.

TELEKOMUNIKACJA, INTERNET ORAZ SIECI TELERADIOWE
Województwo wielkopolskie jest liderem wśród regionów
w zakresie usług szerokopasmowych i można stwierdzić,
że na terenie Wielkopolski dostęp do szerokopasmowego
Internetu jest powszechny. Na koniec 2017 r. ponad 91,0%
gospodarstw domowych posiadało możliwość podłączenia się
do szerokopasmowego Internetu za pomocą stałego łącza.
W ramach przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiej Sieci
Szerokopasmowej”, realizowanego w latach 2010-2015, wybudowanych zostało ponad 4 600 km sieć światłowodowej,
która została tak zaprojektowana i zrealizowana, aby przebiegała przez wszystkie gminy województwa wielkopolskiego
z uwzględnieniem terenów, na których wcześniej nie znajdowała się nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna.
31 węzłów sieci szkieletowej zostało zlokalizowanych
we wszystkich miastach będących siedzibami powiatów.
Oprócz tego powstało 576 węzłów dystrybucyjnych, a więc
w każdej gminie Wielkopolski powstał przynajmniej jeden
taki węzeł.

69

infrastruktura techniczna

sieć światłowodowa wss
i sięć radiowotelewizyjna

Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.

70

W województwie wielkopolskim gospodarka odpadami
realizowana jest kompleksowo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz obowiązującym Planem gospodarki
odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 20162022 wraz z planem inwestycyjnym1.
Jednym z głównych celów gospodarowania odpadami jest
zapobieganie ich powstawaniu. Natomiast w przypadku
wytworzenia odpadów istotne jest odzyskiwanie i ponowne
wykorzystanie surowców i materiałów oraz bezpieczne dla
środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.
Dla realizacji tych celów ważne jest stosowanie czystych
technologii, wykorzystywanie odpadów jako alternatywnych
źródeł energii oraz optymalne wykorzystanie czasu „życia
produktu”: od projektowania, poprzez czas produkcji, transport, pakowanie, użytkowanie i ewentualne ponowne wykorzystanie lub bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie.
Szczególnie ważnym zadaniem w gospodarce odpadami
komunalnymi dla województwa wielkopolskiego jest
zamknięcie wszystkich składowisk odpadów niespełniających
1 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 wraz
z planem inwestycyjnym (Uchwała Nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia z dnia 29 maja 2017 roku) wraz z aktualizacją przyjętą uchwałą Nr IV/63/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2019 r.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne zmieszane:
•
ogółem – 904 685,81 t – 3 miejsce w kraju po mazowieckim i śląskim,
•
ogółem na 1 mieszkańca – 259,6 kg,
•
z gospodarstw domowych – 723 270,00 t.
Odpady wytworzone i dotychczas składowane z wyłączeniem odpadów komunalnych:
•
ogółem – 4 150,3 tys. t,
•
poddane odzyskowi razem – 288,6 tys. t,
•
kompostowane – 17,6 tys. t,
•
unieszkodliwione razem – 961,8 tys. t.
Odpady komunalne:
•
odpady komunalne wytworzone przez 1 mieszkańca 343 kg,
•
odpady zebrane selektywnie ogółem – 289 456,0 t,
•
odpady zebrane selektywnie z gospodarstw domowych
– 263 584,71 t,
•
papier i tektura– 29 754,94 t,
•
szkło– 54 301,44 t,
•
tworzywa sztuczne– 40 537,06 t,
•
metale – 127,67 t,
•
tekstylia – 21,69 t,
•
niebezpieczne – 178,86 t,
•
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne –
2928,66 t,
•
wielkogabarytowe – 31 719,46 t,
•
biodegradowalne – 97 042,98 t,
•
baterie i akumulatory – 56,76 t.
Odpady komunalne – składowiska odpadów:
•
czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne – 32,
•
powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne - 184,4 ha,
zrekultywowana powierzchnia czynnych składowisk,
•
na których unieszkodliwiane są odpady komunalne –
21,9 ha,
zamknięte składowiska odpadów, na których unieszko•
dliwiane są odpady komunalne – 1,
powierzchnia zamkniętych składowisk, na których
•
unieszkodliwiane są odpady komunalne – 5,5 ha.

przepisów prawa oraz zwiększenie stopnia odzysku materiałów, surowców i energii poprzez wdrażanie nowoczesnych
technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Realizując zapisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022
wraz z planem inwestycyjnym”. Plan ten stanowi aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (WPGO 2012)”, uchwalonego przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia
2012 r.
W województwie wielkopolskim wyznaczono 10 regionów
gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem
instalacji do obsługi tych regionów. Plan obejmuje wszystkie gminy województwa (z wyłączeniem gmin Chodów
i Przedecz, które ujęte zostały w regionie I województwa
łódzkiego) oraz 15 gmin z województw: dolnośląskiego,
lubuskiego i łódzkiego.
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Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju został wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów. Od tego czasu
odpady komunalne powinny być zbierane w podziale na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane. Ten system zbiórki odpadów nie zaczął obowiązywać od razu we wszystkich
gminach. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy ze względu na to, iż obowiązujące umowy, zawarte
przez gminy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, zachowują swoją ważność do czasu, na który
zostały zawarte, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Na
wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą
miały pięć lat, zatem będą musiały to zrobić maksymalnie
do 30 czerwca 2022 r.
Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest
konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów
poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi
regulacjami, Polska musi uzyskać 50,0% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez Unię Europejską poziomów recyklingu będzie
skutkowało nałożeniem wysokich kar pieniężnych.
Część z odebranych odpadów komunalnych poddawana jest
odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób niż składowanie.
W 2017 r. w województwie wielkopolskim eksploatowane
były dla przetwarzania odpadów komunalnych:
• 32 sortownie (31 stacjonarnych i 1 mobilny rozdrabniacz),
• 27 kompostowni,
• 2 instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów
komunalnych (w Koninie i w Poznaniu).
dla przetwarzania odpadów inne niż komunalne:
• 2 instalacje termicznego przekształcania odpadów
z odzyskiem lub bez odzysku energii (w Koninie i Pile),
• 25 instalacji pozyskujących energię z biogazu.
Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowni odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpady
zielone muszą być zbierane i przetwarzane w ramach regionu, na którym zostały wytworzone.
W końcu 2017 r. na składowiskach własnych zakładów
nagromadzono 60 615,5 tys. ton odpadów uciążliwych
dla środowiska (z wyłączeniem odpadów komunalnych),
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W ciągu 2017 r. w 232 zakładach wytwarzających odpady
powstało 4150,3 tys. ton odpadów uciążliwych dla środowiska (z wyłączeniem odpadów komunalnych), tj. o 1656,9
tys. ton (o 28,5%) mniej niż w 2016 r., a pod względem ich
ilości województwo plasowało się na 9. miejscu w kraju
(przed rokiem na 6.), po województwach: dolnośląskim,
śląskim, łódzkim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim,
zachodniopomorskim i świętokrzyskim. Najwięcej odpadów
wytworzyły zakłady zlokalizowane na obszarze Konina – 38,3%
i Poznania – 11,4% oraz powiatu tureckiego – 8,4%.
Na 1 km2 powierzchni województwa przypadało średnio 139,2
ton wytworzonych odpadów, bez komunalnych (w 2016 r. –
194,7 ton), a w kraju – 363,9 ton (przed rokiem – 410,3 ton).
Przeważającą część, tj. 68,8% wytworzonych w 2017 r. odpadów przemysłowych wytwórcy przekazali innym odbiorcom,
we własnym zakresie unieszkodliwili 23,2% odpadów, poddali
odzyskowi 7,0%, a pozostałe 1,1% magazynowali czasowo.
Odpady komunalne, powstałe w wyniku działalności bytowo-gospodarczej ludności, uciążliwe dla środowiska, gromadzone są na składowiskach kontrolowanych. W końcu 2017 r.
w województwie wielkopolskim znajdowały się 32 czynne
składowiska o powierzchni 184,4 ha. W ciągu roku zamknięto jedno składowisko oraz zrekultywowano 9,3 ha czynnych
składowisk, na których unieszkodliwiane były odpady komunalne.
W 2017 r. zakłady oczyszczania zlokalizowane na terenie
województwa zebrały 1194,1 tys. ton odpadów, tj. o 5,5%
więcej niż w roku 2016. W łącznej masie odpadów 904,7 tys.
ton stanowiły odpady zmieszane oraz 289,5 tys. ton stanowiły odpady wyselekcjonowane. Odpady zebrane selektywnie

stanowiły 24,2% ogólnej ilości zebranych odpadów (w kraju
27,1%). Na przestrzeni roku wyraźnie wzrosła ilość odpadów
zebranych selektywnie, tj. o 61,1 tys. ton (o 26,8%).
Prowadzona na terenie gmin województwa wielkopolskiego segregacja odpadów w sposób ciągły jest rozszerzana
i dostosowywana do lokalnych potrzeb funkcjonującego systemu zbiórki odpadów oraz wymogów prawnych. W roku 2017
w wyniku selektywnej zbiórki prowadzonej przez gminy,
na terenie województwa wielkopolskiego wysegregowano
około 289 456 Mg odpadów komunalnych (BDL GUS 2018),
w tym: 29 754,94 Mg papieru i makulatury, 54 301,44 Mg
szkła i 40 537,06 Mg tworzyw sztucznych. Na przestrzeni lat
2014 – 2017 zaobserwowano na terenie województwa wzrost
ilości odpadów komunalnych zebranych zmieszanych o 9,8%
(wzrost o 80 698,48 ton), a także wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie o 163,5% (wzrost o 179 592,80 ton).
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tj. 3,5% odpadów nagromadzonych w kraju. W ciągu roku masa
nagromadzonych odpadów zwiększyła się o 336,3 tys. ton,
tj. o 0,6%. Średnio na 1 km2 powierzchni województwa przypadało (podobnie jak przed rokiem) 2,0 tys. ton nagromadzonych odpadów, a powierzchnia niezrekultywowanych
terenów składowania wyniosła 624,3 ha i była mniejsza niż
w 2016 r. o 5,2 ha, tj. o 0,8%.

Przeciętnie na 1 mieszkańca województwa przypadało 342,7 kg
zebranych odpadów komunalnych (w kraju 311,5 kg),
z tego z gospodarstw domowych – 283,2 kg (w kraju
259,5 kg), a z pozostałych źródeł – 59,5 kg (w kraju 52,0 kg).
Na 1 mieszkańca województwa przypadało 259,6 kg zebranych odpadów zmieszanych (w kraju 227,2 kg) oraz 83,1 kg
odpadów zebranych selektywnie (w kraju 84,3 kg).
W roku 2017 zewidencjonowano na terenie województwa
54 składowiska odpadów komunalnych w fazie eksploatacji:
•

30 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne przyjmujących odpady komunalne;

•

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które przyjmowało odpady komunalne, a zaprzestało
deponować odpady w trakcie roku 2017; składowisko posiada decyzję na zamknięcie wydaną w 2017 r.;

•

22 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, nieprzyjmujące odpadów, które posiadają
decyzję na zamknięcie wydaną po 23.01.2013 r., w tym
dwa składowiska mające decyzję na zamknięcie wydaną
w roku 2017;

Odpady komunalne zebrane selektywnie na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2012 i 2017
Odpady komunalne
zebrane selektywnie [Mg]

2012

Dynamika zmian
w stosunku do 2012 r.

2017

papier i tektura

21 435,20

29 754,94

138,8%

szkło

41 133,00

54 301,44

132,0%

tworzywa sztuczne

21 740,50

40 537,06

186,5%

291,60

127,67

43,8%

3 051,80

21,69

0,7%

99,70

178,86

179,4%

zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne

1 924,80

2 928,66

152,2%

wielkogabarytowe

4 014,60

31 719,46

790,1%

biodegradowalne

16 172,00

97 042,98

600,1%

pozostałe (baterie, akumulatory,
odpady opakowaniowe, wielomateriałowe,
urządzenia elektryczne
i elektroniczne niebezpieczne
oraz baterie i akumulatory niebezpieczne)

41 133,00

32 843,24

79,8%

109 863,20

289 456,00

263,5%

metale
tekstylia
niebezpieczne

razem

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.
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infrastruktura techniczna

•

składowisko posiadające „nową” decyzję na zamknięcie
wydaną po 23.01.2013 r. (składowisko zaklasyfikowane
w latach wcześniejszych jako zamknięte).

oraz
•

•

•

2 składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowane
w Koninie:
•

na jednym składowane są odpady o cechach
niebezpiecznych z różnych grup, w tym z grupy 19;

•

na drugim składowane są
o kodach 170601* i 170605*;

odpady

azbestowe

5 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nieprzyjmujących odpadów komunalnych, na których
składowane są odpady z grup 10, 15, 16, 17, 19;
składowisko odpadów obojętnych.

W roku 2017, spośród 62 składowisk, w fazie eksploatacji
(komunalnych i innych), obiektów czynnych, na których
można było składować odpady, było 39. Odpady składowano
na 33 składowiskach, na których złożono 1 234 546,383 Mg
odpadów, w tym 311 056,186 Mg zdeponowano na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujących odpady komunalne, 14 784,425 Mg na składowiskach
odpadów niebezpiecznych, 905 566,672 Mg na składowiskach
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nieprzyjmujących odpadów komunalnych i 3 139,1 Mg na składowisku
odpadów obojętnych.
W porównaniu do roku poprzedniego, w roku 2017 na składowiskach zdeponowano mniejszą ilość odpadów. Analizując
ilości odpadów składowanych na poszczególnych typach składowisk, mniej odpadów złożono na składowiskach odpadów
komunalnych i niekomunalnych innych niż niebezpieczne
i obojętne oraz na składowisku odpadów obojętnych, natomiast więcej na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
W latach 2000–2017 zaprzestano przyjmować odpady na
158 składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.
Widoczny jest postęp w procesie rekultywacji nieeksploatowanych składowisk. Na koniec roku 2017 zrekultywowanych
składowisk było 101, w trakcie rekultywacji – 52, w przypadku 5 składowisk nie podjęto jeszcze prac rekultywacyjnych.
AZBEST
W czerwcu 2008 roku został opracowany Program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa
wielkopolskiego, który stanowi wypełnienie zadań dotyczących realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009 – 2032. Nadrzędnym celem Programu jest usunięcie wyrobów azbestowych z terenu województwa wielkopolskiego i bezpieczne jego unieszkodliwienie. W roku 2017
przyjęta została aktualizacja Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego.
Odpady zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi
i muszą zostać unieszkodliwione. Jedyną możliwą obecnie do
zastosowania metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadów.
Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje 1 składowisko, na którym mogą być deponowane odpady zawierające azbest. Jest to ogólnodostępne składowisko w Koninie.
Składowiskiem zarządza Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
Zgodnie z informacjami z Bazy Azbestowej prowadzonej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(www.bazaazbestowa.gov.pl), całkowita masa wyrobów zawierających azbest, jako pokrycia dachowe i elewacje, zin-
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wentaryzowana obecnie na terenie województwa wynosi 601
801,5 Mg (według stanu danych w bazie na dzień 01.07.2018
r.)
Właścicielami ponad 82,5% ilości zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych są osoby fizyczne (m.in. rolnicy, wspólnoty
mieszkaniowe, działkowcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), natomiast pozostałe 17,5% należy do
osób prawnych (m.in. do spółdzielni mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego).
Największą ilość wśród zinwentaryzowanych wyrobów
(547 868,9 Mg) stanowią płyty azbestowo-cementowe,
z czego 532 127,3 Mg stanowią płyty faliste, a 15 741,6 Mg
płyty płaskie.
Przez ostatni rok, od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r., unieszkodliwiono 15 000 Mg wyrobów zawierających azbest. Właścicielami 84,0% dotychczas usuniętych wyrobów azbestowych
były osoby fizyczne, a 16,0% osoby prawne.
Najwięcej tych odpadów unieszkodliwiono na terenie
powiatów: poznańskiego (6 194 Mg) i ostrowskiego (6 052,9 Mg),
a dalej: gnieźnieńskiego (4 979,8 Mg), kaliskiego (4 508,6 Mg),
tureckiego (4 474 Mg), kolskiego (4 461,7 Mg), konińskiego
(3 869,2 Mg), gostyńskiego (3 324,6 Mg), pilskiego (2 697,4 Mg),
wolsztyńskiego (2 433,7 Mg), słupeckiego (2 362,4 Mg), złotowskiego (2 324,6 Mg), śremskiego (2 017 Mg) i pleszewskiego
(1 621,9 Mg).

Rewitalizacja jest zagadnieniem, które zostało prawnie
uregulowane ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 1398, ze zm.) Wprowadziła ona
szereg narzędzi prawnych wspomagających samorządy
gminne w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu
rewitalizacji. Przed wejściem w życie ustawy proces rewitalizacji nie był usystematyzowany i obowiązywała duża
dowolność w realizacji poszczególnych działań, począwszy
od samego procesu wyznaczenia obszarów predysponowanych do rewitalizacji.
Ustawa definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzenia
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
terytorialne, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji
na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Gminny program rewitalizacji został określony w cytowanej
ustawie jako główny i niezbędny dokument do prowadzenia rewitalizacji przez samorządy gminne. Ustawa wprowadza także okres przejściowy dla tych przepisów do końca
2023 r., do kiedy mogą obowiązywać programy rewitalizacji
opracowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2019 poz. 506).
Dodatkowe zasady zostały określone w dokumencie Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020, z dnia 2 sierpnia 2016 r. Wytyczne regulują warunki i procedury wdrażania programów operacyjnych
w zakresie projektów realizujących cele i procesy rewitalizacji, co w zamierzeniu przekłada się na bardziej skuteczną,
zintegrowaną, kompleksową i skoordynowaną realizację działań rewitalizacyjnych finansowanych w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych. Prowadzenie procesu rewitalizacji w województwie wielkopolskim jest także
oparte o opracowanie pt. Zasady programowanie i wsparcia
rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Dokument ten wydany przez UMWW, instytucje zarządzającą WRPO 2014+, stanowi kompendium wiedzy i wsparcie dla samorządów gmin
województwa w przygotowaniu oraz prowadzeniu procesów
rewitalizacyjnych, w tym informacji na temat wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
PROGRAMY REWITALIZACJI
Program rewitalizacji to jeden z kluczowych dokumentów
szczebla lokalnego. Jest wieloletnim programem działań
stanowiącym
narzędzie
planowania,
koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
W województwie wielkopolskim do końca 2018 roku 142
gminy opracowały program rewitalizacji, co stanowi 62,8%
wszystkich gmin, co stawia Wielkopolskę na 8 miejscu wśród
województw pod względem udziału gmin posiadających
program rewitalizacji. W Polsce wskaźnik ten wynosi 56,5%.
Opracowanie programu rewitalizacji jest fakultatywne.
Każdy program zostaje oceniony i po spełnieniu wszystkich
wymagań wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin
województwa wielkopolskiego, dzięki czemu dana gmina
może ubiegać się o dofinansowanie unijne dedykowane dla
działań na rzecz rewitalizacji ujętych w WRPO.
Większość z opracowanych programów stanowiły lokalne
programy rewitalizacji – 124 (87,3%). Tylko 18 (12,7%) gmin
zdecydowało się sporządzić program na podstawie ustawy
o rewitalizacji. Średni okres obowiązywania programu
to około 6 lat, najczęściej z datą graniczną do 2023 r., co
w większości jest spowodowane maksymalną długością obowiązywania lokalnego programu rewitalizacji wynikającą

REWITALIZACJA MIAST W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O REWITALIZACJI
W latach 2004-2014 sporządzonych zostało 75 programów
rewitalizacji w 49 miastach województwa wielkopolskiego.
Wg stanu na 2015 rok programy rewitalizacji posiadało 35
miast, co stanowi 31,5% wszystkich ośrodków miejskich. Dla
gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich
nie były prowadzone dokładne statystyki za dany okres.
Pierwszym programem rewitalizacji w województwie
wielkopolskim był Lokalny program rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie miasta Piły z 2004 roku, który został opracowany w celu zapewnienia kompleksowego
podejścia do zagadnień rewitalizacyjnych na rzecz przeprowadzenia odpowiednich działań dla terenów zlikwidowanego
lotniska i jednostek wojskowych na terenie miasta.
W 2015 roku działaniami rewitalizacyjnymi było objętych
19,1% powierzchni miast w województwie. Największy udział
obszarów rewitalizacji w powierzchni ogólnej miasta odnotowano w najmniejszych jednostkach miejskich. Podobnie
prezentuje się sytuacja w przypadku udziału liczby
mieszkańców obszaru rewitalizacji w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców miasta ogółem.

rewitalizacja

REWITALIZACJA

Powierzchnia i liczba mieszkańców obszarów
rewitalizacji w miastach województwa
wielkopolskiego posiadających
aktualny program rewitalizacji w 2015 r.

Powierzchnia obszaru
rewitalizacji w ha

Udział
powierzchni obszaru
rewitalizacji
w całkowitej
powierzchni miast
posiadających
program rewitalizacji

Liczba
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji

16 310

19,1%

288 106

23,75%

868

2,4%

37 742

5,3%

miasta
powiatowe

5 993

19,9%

157 477

43,2%

pozostałe
miasta

9 449

58,1%

92 887

67,7%

Miasta-grupy

ogółem
miasta na
prawach
powiatu

Udział
mieszkańców
obszaru
rewitalizacji
w całkowitej liczbie
mieszkańców

Źródło: opracowanie WBPP na podstawie: Diagnoza rewitalizacji miast
województwa wielkopolskiego, P. Ciesiółka, R. Kudłak (red.), Poznań, WROT 2015 r.

Najpowszechniejszym typem obszaru rewitalizacji były
obszary śródmiejskie, które objęły 61,2% powierzchni
wyznaczonych obszarów rewitalizacji. Drugie w kolejności
były obszary poprzemysłowe (11,1%), następnie obszary nadrzeczne (7,8%) i obszary powojskowe (7,8%). Typ obszaru
rewitalizacji jest silnie związany ze występującymi w jego
obrębie problemami. Wśród najważniejszych problemów
w gminach wskazano: degradację infrastruktury technicznej (72,7%), degradację substancji mieszkaniowej (70,5%),
wykluczenie społeczne (70,5%) i degradację obiektów
zabytkowych (65,9%).
Typologia projektów rewitalizacyjnych jest różnorodna, jednak można je podzielić na 3 podstawowe typy1: infrastrukturalne, społeczne i gospodarcze. W programach rewitalizacji
miast województwa wielkopolskiego zaplanowano łącznie
1 382 projekty z czego aż 1 235 infrastrukturalnych, 137
społecznych i 10 gospodarczych. Udział zrealizowanych
projektów wg poszczególnych typów kształtował się następująco: infrastrukturalne – 31,2%, społeczne 67,9%, gospodarcze – 20,0%. Podsumowując rewitalizacja w tym okresie
miała charakter infrastrukturalny i dotyczyła głównie budowy nowej lub modernizacji, rozbudowy, naprawy istniejącej
infrastruktury w postaci różnego typu budynków i obiektów.
1 Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego, P. Ciesiółka, R. Kudłak
(red.), Poznań, WROT 2015, s. 77
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programy rewitalizacji w gminach województwa
wielkopolskiego w 2018 r.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 6100/2018 Zarządu Województwa
Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
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PRZYCZYNY USTANOWIENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO
W GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO,
W KTÓRYCH W 2017 ROKU OBOWIĄZYWAŁ
GPR I PR WEDŁUG OBSZARÓW INTERWENCJI

OBSZARY ZDEGRADOWANE I OBSZARY REWITALIZACJI
Obszar zdegradowany jest to obszar gminy znajdujący się
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych i ponadto co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfery gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej. Natomiast
obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Może on obejmować całość lub
część obszaru zdegradowanego, jednakże nie może być większy niż 20,0% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30,0% mieszkańców.
W województwie wielkopolskim wyznaczono obszary
zdegradowane o łącznej powierzchni 437 tys. ha, co stanowi
24,3% powierzchni zbadanych gmin w województwie. Liczba
osób zamieszkałych na obszarach zdegradowanych (w chwili
wyznaczenia przez gminy) wynosiła około 950 tys., co stanowi około 27,3% mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Średnia wielkość obszaru zdegradowanego w badanych gminach wyniosła 3,4 tys. ha, przy średniej liczbie mieszkańców
7,5 tys.

1

SPOŁECZNE

4

21

4

GOSPODARCZE

104
27
37

25

7

PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE

19

9

TECHNICZNE
0

58

44
32
31

20

57

42

10

ŚRODOWISKOWE

40

0 - brak tego typu problemów
2 - umiarkowany stopień ważności
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z obowiązujących przepisów prawnych. Największy odsetek
sporządzonych programów stwierdzono w miastach na prawach powiatu – 100,0%, następnie w gminach miejsko-wiejskich – 77,8%, miejskich – 73,3% i wiejskich 47,8%.

60
58
60

80

100

120

1 - niski stopień ważności
3 - duży stopień ważności

Źródło: opracowanie WBPP na podstawie pracy badawczej: Dane statystyczne z zakresu
rewitalizacji na poziomie gmin, GUS, Warszawa 2018 r.

rewitalizacji wynosi 859 ha. Średnia liczba mieszkańców
obszaru rewitalizacji wynosi 22% ogółu mieszkańców gminy.
Obszary rewitalizacji można podzielić na poszczególne typy.
Największą powierzchnie odnotowano dla następujących
typów obszarów rewitalizacji:

Obszary zdegradowane wyznaczano na podstawie wskaźników rozwoju, które pokazywały największe problemy
natury
społecznej,
gospodarczej,
środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej, czy technicznej występujące
na danym obszarze gminy. Gminy w województwie wielkopolskim jako najistotniejszy czynnik ustanowienia obszaru
zdegradowanego zdecydowanie wskazały problemy społeczne. Następne w kolejności były problemy przestrzenno-funkcjonalne i gospodarcze.

•

Zlokalizowanych na obszarze wsi (tereny mieszkaniowe
łącznie z towarzyszącymi terenami komunikacyjnymi) –
57 481 ha (52,7% ogółu powierzchni obszarów rewitalizacji),

•

Zlokalizowanych w śródmieściu lub w centrum miasta
(tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi) – 19 830 ha (18,0%
ogółu powierzchni obszarów rewitalizacji),

Obszary rewitalizacji na koniec 2017 roku zajmowały
powierzchnię blisko 110 tys. ha. Stanowi to 25,2% wyznaczonych obszarów zdegradowanych, co świadczy o koncentrowaniu działań rewitalizacyjnych. Średnia wielkość obszaru

•

Inne tereny niezamieszkałe – 11 142 ha (10,2% ogółu
powierzchni obszarów rewitalizacji),

•

Popegeerowskie lub inne związane z gospodarką rolną
i leśną – 9 228 ha (8,4% ogółu powierzchni obszarów
rewitalizacji).

Udział powierzchni obszarów rewitalizacji według typów w podziale na poszczególne rodzaje gmin
Miejskie

Miasta na
prawach
powiatu

zlokalizowane w śródmieściu lub w centrum miasta (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi)

18,0%

26,7%

24,9%

0,0%

zlokalizowane poza śródmieściem lub centrum miasta (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi)

6,7%

59,0%

6,3%

0,0%

zlokalizowane na obszarze wsi (tereny mieszkaniowe łącznie z towarzyszącymi terenami usługowymi i komunikacyjnymi)

52,3%

0,0%

47,8%

71,3%

popegeerowskie lub inne związane z gospodarką rolną i leśną

8,4%

0,0%

5,6%

14,7%

powydobywcze

2,7%

0,0%

3,9%

1,4%

poportowe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

pokolejowe

0,2%

0,2%

0,2%

0,4%

powojskowe

0,5%

9,0%

0,0%

0,0%

inne tereny poprzemysłowe

0,4%

4,3%

0,2%

0,0%

tereny zieleni

0,7%

0,8%

1,0%

0,1%

10,1%

0,0%

10,1%

12,2%

Typ terenu

inne tereny niezamieszkałe

Miejsko-wiejskie

Wiejskie

Źródło: opracowanie WBPP na podstawie pracy badawczej: Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin, GUS, Warszawa 2018 r.
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PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Projekty rewitalizacyjne są to konkretne zadania zaplanowane w programie rewitalizacji i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo zadania logicznie powiązane z treścią
i celami programu rewitalizacji. W opracowanych do końca 2017 roku programach rewitalizacji w województwie
wielkopolskim znalazło się 2 423 zaplanowanych projektów
rewitalizacyjnych podstawowych i uzupełniających. Projekty, zgodnie z wytycznymi, zostały sklasyfikowane w poszczególne typy w zależności od charakteru zaplanowanych
działań. Najwięcej opracowano projektów społecznych
– 806, co stanowi 39,8% ogółu projektów podstawowych.
Kolejne to projekty: przestrzenno-funkcjonalne – 536 (26,5%),
techniczne – 433 (21,4%), gospodarcze – 159 (7,9%), środowiskowe – 89 (4,4%). Średnio na jeden program rewitalizacji
w województwie przypadało 19 projektów, co jest wartością
mniejszą od średniej dla kraju wynoszącej 24. Najwięcej
projektów na program rewitalizacji przypadało na miasta na
prawach powiatu – 83, następnie gminy miejskie – 31, gminy
miejsko-wiejskie – 15, gminy wiejskie 12.
Projekty mogą być realizowane przez różne podmioty, łączna liczba podmiotów wyniosła 805, w tym: gminy (łącznie
z jednostkami podległymi) – 123, inne jednostki sektora
publicznego – 336, podmioty spoza sektora publicznego – 346.
Z ostatniej wymienionej grupy podmiotów najliczniejsze
były organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane z nimi
w prawach, w liczbie 143.

Projekty rewitalizacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie z różnorodnych źródeł, a zwłaszcza z funduszy unijnych.
W każdym regionalnym programie operacyjnym zawarto
zbiór działań, w ramach których konkretne projekty zawarte w programie rewitalizacji mogą ubiegać się o dofinansowanie. W ramach WRPO 2014-2020 wskazano działanie
9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych, jako główne działanie dedykowane rewitalizacji. Możliwość ubiegania się
o dofinansowanie w ramach działania mają tylko projekty zawarte w obowiązujących programach wpisanych do
wojewódzkiego wykazu programów rewitalizacji. Wyjątkiem
jest poddziałanie 9.2.3., które dotyczy wdrażania instrumentów finansowych w postaci pożyczek dla gmin na poszczególne projekty rewitalizacyjne, który jest realizowany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Spośród 105 projektów, które przeszły ocenę formalną
i merytoryczną, do dofinansowania w trybie konkursowym
wybrano 44 na łączną kwotę przeszło 470 mln zł, z czego
ponad 316 mln zł to kwota dofinansowania, co stanowi
średnio 66,9% wartości całego projektu. Projekty zostały
wybrane w 4 konkursach, których wyniki opublikowano
pomiędzy druga połową 2018 r., a pierwszą 2019.

Projekty rewitalizacyjne o najwyższej wartości, które uzyskały dofinansowanie w ramach działania
9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Lp.

Podmiot
realizujący

Tytuł projektu

1

Miasto
Poznań

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku
w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu
bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro)
w pasaż kultury

53 272 309,99 zł

29 966 704,45 zł

2

Miasto
Leszno

Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna

24 345 382,38 zł

20 693 575,01 zł

3

Constructa
Plus
Sp. z o.o.,
Sp. K

Fort Społeczny. Wspólna Przestrzeń - rewitalizacja
i rozbudowa zabytkowego Fortu VIIA w Poznaniu na
cele integracji społecznej

22 484 697,39 zł

9 881 334,07 zł

Kwota całkowita

Kwota dofinansowania

Źródło: opracowanie WBPP na podstawie analizy wyników naborów projektów dla działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
(z wyłączeniem poddziałania 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe)

78

Struktura użytkowania gruntów w latach 2012 - 2017 nie uległa zasadniczym zmianom. Niezmiennie największy udział
w powierzchni województwa wielkopolskiego w 2017 r. zajmują użytki rolne oraz grunty leśne wraz z zadrzewieniami
i zakrzewieniami.

występuje w mieście Poznań (1,2%). Poza Poznaniem największym udziałem zabudowy wielorodzinnej dysponują
miasta: Kalisz, Piła, Leszno, Konin (0,2%), Gniezno, Ostrów
Wielkopolski (0,1%), oraz gminy miejsko-wiejskie: Września,
Środa Wielkopolska, Śrem (0,1%).

Powierzchnia użytków rolnych na terenie województwa
zmniejszyła się w analizowanych latach o 0,5% i w roku 2017
zajmowała 1 929 634 ha, stanowiąc 64,7% jego powierzchni. 48,0% gmin Wielkopolski (108 gmin) charakteryzuje się
ponad 70,0% udziałem użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów. Wysoki udział użytków rolnych związany
jest z występowaniem urodzajnych gleb, które stanowią
bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Powierzchnia
użytków rolnych w poszczególnych gminach kształtuje się od
197 ha w gminie miejskiej Obrzycko do 24 668 ha w gminie
wiejskiej Wągrowiec. Najwyższym udziałem użytków rolnych
w strukturze użytkowania gruntów charakteryzują się gminy
wiejskie Rozdrażew – 95,4%, Olszówka- 93,8%, Szczytniki –
91,8%, Damasławek – 91,4%, Granowo - 91,3%, Chodów 90,7%
i Kleszczewo – 90,0%. W gminach miejsko-wiejskich: Kłodawa, Nowe Skalmierzyce i Miejska Górka, udział ten wynosi
odpowiednio: 90,9%, 90,8% i 90,6%. Poniżej 20,0% użytków
rolnych w powierzchni ogółem odnotowały dwa miasta: Piła –
16,1% i Puszczykowo - 12,6%.

Największy udział w powierzchni zabudowy jednorodzinnej
występuje w miastach: Poznań (2,7%), Ostrów Wielkopolski,
Kalisz (0,8%), a także w gminach miejsko-wiejskich: Krotoszyn, Mosina, Kórnik (po 0,8%), Swarzędz, Września, Jarocin
(po 0,7%) oraz w gminie wiejskiej Tarnowo Podgórne również
(0,8%).

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują na
terenie województwa 792 715 ha i stanowią 26,6% ogólnej
jego powierzchni (spadek o 0,1 p.p. w porównaniu do 2012
r.). Powierzchnia gruntów leśnych wraz z zadrzewieniami
i zakrzewieniami na terenie gmin jest nadal znacznie zróżnicowana i kształtowała się w 2017 r. od zera w gminie miejskiej Kościan do 29 492 ha w gminie miejsko-wiejskiej Wieleń – 68,6%. 75 jednostek administracyjnych, tj. 33,0% ogółu
gmin Wielkopolski charakteryzowało się ponadprzeciętnym
udziałem tych gruntów w powierzchni gminy.

Największy udział zabudowy pozostałej zanotowano
w gminach miejskich: Poznań (0,9%), Kalisz, Piła, Konin
(0,2%), w gminach miejsko-wiejskich: Wolsztyn, Pobiedziska,
Września (0,2%), w gminach wiejskich: Powidz (0,2%) i Włoszakowice (0,1%).

Grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni
165 678 ha, stanowią 5,5% udziału w powierzchni województwa (wzrost o 0,4 p.p. w odniesieniu do 2012 r.). Rozmieszczenie tych gruntów w ogólnej powierzchni gmin jest zróżnicowane. Wysokim udziałem charakteryzują się gminy miejskie:
Kościan – 64,1% i Luboń – 52,3%, najniższym Obrzycko – 24,9%
i Piła – 22,5% i Sulmierzyce 4,4%.
W oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k
2019) przeanalizowano typy zabudowy wg wyróżnionego
podziału: zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, przemysłowo-składowa, handlowo-usługowa, pozostała. Analizowane w Raporcie o stanie zagospodarowania i rozwoju
województwa wielkopolskiego w 2014 roku dane dotyczące
zabudowy pochodziły z Topograficznej Bazy Danych 2012 r.
Zarówno metodologia jaki i klasyfikacja zabudowy w obu
bazach danych różnią się i stanowią nieporównywalne źródła
informacji o zabudowie.
W przestrzeni województwa wielkopolskiego dominuje
zabudowa jednorodzinna zajmująca 71,3% ogółu powierzchni
zabudowy. Znaczącą grupę – 12,0% stanowi zabudowa inna,
do której zaliczono m.in.: zabudowę sakralną i budynki
administracji publicznej. Następna grupa - zabudowa przemysłowo-składowa zajmuje 8,9% ogólnej powierzchni terenów zabudowy. Tereny zabudowy wielorodzinnej, obejmują
wolnostojące i wielopiętrowe budynki mieszkalne, charakterystyczne głównie dla obszarów miejskich. Położone są najczęściej poza ścisłymi centrami miast i zajmują 6,1% ogólnej
powierzchni zabudowy. Najmniejszy, 1,7% udział w ogólnej
zabudowie, należy do zabudowy handlowo-usługowej.
W województwie wielkopolskim spośród wszystkich powyższych typów zabudowy największy udział w powierzchni

Największy udział zabudowy przemysłowo-składowej (poza
Poznaniem - 0,7%) zanotowano w gminie wiejskiej Tarnowo
Podgórne (0,3%) oraz w miastach: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów
Wielkopolski (po 0,2%). Wśród gmin miejsko-wiejskich największym udziałem zabudowy przemysłowo-składowej wyróżniają się: Kórnik, Swarzędz i Września (po 0,2%) oraz
Oborniki (0,1%).
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Udział zabudowy handlowo-usługowej uformował się
w miastach: Poznań 0,3%, Piła 0,1%, Kalisz 0,06%, Konin
0,06%, Leszno 0,05% i Gniezno 0,04%, a w gminach miejsko-wiejskich: Września (0,04%), Oborniki, Swarzędz, Jarocin
(0,03%).

Udział powierzchni gruntów pod wodami w powierzchni
województwa wyniósł w 2017 r. 1,4% – 40 750 ha (spadek
o 0,1 p.p. od 2012 r.). Gruntów tych nie zewidencjonowano
w gminie miejsko-wiejskiej Pogorzela oraz wiejskiej Łubowo.
Największy, powyżej 10,0%, udział powierzchni gruntów pod
wodami w ogólnej powierzchni gminy, wykazują 3 jednostki
(1,0% wszystkich gmin województwa): gmina miejska Chodzież – 14,3% i miasto na prawach powiatu Konin 13,9% oraz
gmina wiejska Chrzypsko Wielkie – 10,7%.
Udział powierzchni nieużytków w powierzchni ogółem województwa wyniósł 1,2% – 36 258 ha. Największe powierzchnie
nieużytków (od 735 ha do 1 030 ha), występują w gminach
wiejskich: Wągrowiec i Czarnków, oraz gminie miejsko-wiejskiej Okonek. Natomiast relatywnie najwyższy odsetek
nieużytków wykazuje gmina wiejska Kramsk – 5,2%, gminy
miejsko-wiejskie Szamocin – 5,0% i Trzemeszno – 3,8% oraz
w miasto Luboń 4,1%. Wielkości poniżej średniej (1,2%) dla
województwa odnotowano w 133 gminach tj. w 59,0% jednostek administracyjnych województwa. W gminie miejskiej
Turek nie wykazano nieużytków w strukturze użytkowania
gruntów.
Tereny różne w województwie, do których zalicza się wszystkie pozostałe grunty, których nie można zaliczyć do innych
użytków (takie jak: grunty przeznaczone do rekultywacji oraz
niezagospodarowane grunty zrekultywowane, wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego), zajmują łącznie
11 180 ha, co stanowi 0,4% ogólnej powierzchni województwa (spadek o 0,2 p.p. od 2012 r.). Najwyższy udział terenów różnych w strukturze użytkowania gruntów charakteryzuje gminę Suchy Las – 31,0%. Ponad 5,0% terenów różnych
występuje w gminie miejsko-wiejskiej Kleczew – 8,0% oraz
w mieście na prawach powiatu Konin – 6,6%.
Użytki ekologiczne zajmują niewielką powierzchnię
– 6 435 ha, co stanowi 0,2% w ogólnej powierzchni regionu. Największy udział użytków ekologicznych w strukturze użytkowania gruntów wykazuje gmina miejsko-wiej-
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ska Witkowo – 5,2% oraz gmina wiejska Lądek – 2,5%.
W 160 gminach nie wykazano użytków ekologicznych.

zabudowa w miastach na prawach powiatów

Na terenie województwa wielkopolskiego zmiany w strukturze użytkowania gruntów objęły zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych na rzecz powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych, gruntów leśnych
i zadrzewionych, a także gruntów pod wodami. Obserwowana tendencja występowała także w latach wcześniejszych.
Powższe dane nie obrazują natomiast skali i dynamiki zmian
dokonywanych równolegle w sferze planistycznej, tj. faktycznej skali rozwoju terenów przewidzianych do zainwestowania, jak również do wyłączenia z produkcji rolnej, co jest
związane z rozłożonym w czasie procesem realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2012 i 2017
2012 r.

Sposób użytkowania

ha

Użytki rolne

2017 r.
udział %

ha

udział %

1 929 651

64,7

1 929 634

64,7

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia

796 377

26,7

792 715

26,6

Grunty zabudowane i zurbanizowane

155 517

5,2

165 678

5,5

43 569

1,5

40 750

1,4

Grunty pod wodami
Nieużytki

36 343

1,2

36 258

1,2

Tereny różne

18 749

0,6

11 180

0,4

2 444

0,1

6 435

0,2

Użytki ekologiczne

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie Ewidencji gruntów i budynków - stan na: 2012 r. i 2017 r. WODGiK 2019 r.
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zabudowa w gminach

Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.
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Źródło: Opracowanie WBPP, 2019 r.
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Planowanie przestrzenne wskazuje możliwości optymalnego
wykorzystania zróżnicowanych cech poszczególnych obszarów dla osiągnięcia celów rozwojowych, ustala rozmieszczenie w przestrzeni i koordynuje w czasie działania rozwojowe, a także zachowuje te cechy terytorium, które wymagają
ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Stan planistyczny województwa wielkopolskiego określono
w oparciu o dane statystyczne Banku Danych Lokalnych (BDL)
Głównego Urzędu Statystycznego i informacje z dokumentów
planistycznych na lokalnym szczeblu administracji publicznej: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

nej gminy lub przeznaczenie pojedynczych terenów (na inne
cele niż zapisano poprzednio).
Zaobserwowano także dosyć powszechne zjawisko określania
w studiach terenów pod nową zabudowę o wielkości przekraczającej możliwości rozwojowe gmin, lokalizowanych
w oderwaniu od zwartych struktur osadniczych.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, w którym
samorząd ustala przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu z pełnym poszanowaniem ładu
przestrzennego.
POWIERZCHNIA GMIN OBJĘTA
OBOWIĄZUJĄCYMI PLANAMI OGÓŁEM

STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN
Studium jest aktem planowania przestrzennego, w którym
samorząd analizuje stan zagospodarowania przestrzennego,
ocenia poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i przyjmuje określoną wizję oraz cele rozwoju przestrzennego. Drogą
do ich osiągnięcia jest przestrzeganie przyjętych zasad oraz
ukierunkowanie koniecznych, pożądanych i dopuszczalnych
zmian przestrzeni. Gwarancją realizacji polityki przestrzennej jest faktyczne zastosowanie przyjętych w studium ustaleń. Są one wiążące dla organów gminy przy opracowaniu
planów miejscowych. Wymagana jest również ich zgodność
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
SPORZĄDZANE PROJEKTY STUDIÓW GMIN
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
liczba
przystąpień
do sporządzenia studium gminy
liczba
uzgodnień
projektów
studiów gmin
liczba
odmów
uzgodnienia studium
gminy

88

91

66

79

45

87
(10)*

71
(18)*

57
(12)*

81
(27)*

68
(20)*
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ha
2014 r.

%
546 811

18,3

2015 r.

570 150

19,1

2016 r.

595 415

20,0

607 952

20,4

2017 r.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

W województwie wielkopolskim w 2017 r. powierzchnia
gmin objęta planami miejscowymi wyniosła 607 952 ha, co
stanowiło 20,4% ogółu powierzchni województwa (w kraju
30,5%). Największe pokrycie obowiązującymi mpzp odnotowały województwa: śląskie 69,4%, małopolskie 66,9% oraz
dolnośląskie 63,3%, natomiast najmniejsze: lubuskie 9,2%,
podkarpackie 8,9% i kujawsko-pomorskie 6,5%. Województwo wielkopolskie od roku 2013, „przesunęło się” o 4 miejsca
i zajęło w tej klasyfikacji 7 pozycję. Ogólny poziom pokrycia
planami miejscowymi obszaru województwa należy uznać
za niski, a roczne tempo przyrostu „oplanowania” średnio
0,5 p.p. za niezadowalające.
UDZIAŁ POWIERZCHNI OBJĘTEJ OBOWIĄZUJĄCYMI
MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W POWIERZCHNI OGÓŁEM
80%
70%

0

0

0

1

1

60%
50%
40%

*w nawiasach podano ilość zmian studiów obejmujących
obszar całej gminy
Źródło: opracowanie WBPP na podstawie danych z UMWW D, 2019 r.

W analizowanym okresie 2014-2018 wszystkie gminy województwa wielkopolskiego posiadały obowiązujące studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w swej pierwotnej wersji sporządzone w oparciu
o wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Większość gmin, w tym wszystkie objęte dużą lub znaczącą presją inwestycyjną, dokonała w tym
czasie całościowej lub przynajmniej częściowej aktualizacji studiów. Organy sporządzające uwzględniały generalnie
w zmienianych studiach gmin podstawowe, wiążące ustalenia obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
województwa. W latach 2014-2018 pozytywne uzgodnienia
wydano dla 364 projektów zmian studiów gmin, w tym 87
projektów dotyczyło zmian obejmujących cały obszar gminy.
Powodem cząstkowych zmian studium były względy doraźne,
określanie nowego kierunku zmian w strukturze przestrzen-

30%
20%
10%
0%

2014

2015

2016

2017

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

Na koniec 2017 r. na terenie gmin województwa obowiązywało 8 110 planów miejscowych, sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z ogólnej
liczby mpzp, już 4 547 dokumentów (wobec 4 220 w 2016 r.,
3 904 w 2015 r. i 3 590 w 2014 r.) było sporządzonych wg zapisów ustawy z 2003 r., a plany te miały łączną powierzchnię
297 203 ha. Udział ”nowych” planów, po czternastu latach
obowiązywania nowej ustawy, wyniósł 56,0%.
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LICZBA OBOWIĄZUJĄCYCH MPZP
2014 r.

2015 r.

7 139

2016 r.

7 412

2017 r.

7 738

8 110

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

Stopień pokrycia planami w gminach Wielkopolski jest
bardzo zróżnicowany. W 2017 r. największe pokrycie (95,0
– 100,0%) odnotowano w gminach: m. Chodzież, Chodzież,
m. Czarnków, Połajewo, Kępno, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Przedecz, Rychwał, Wijewo, Kuślin, Raszków, Doruchów,
Kobyla Góra, Łobżenica, Dobrzyca, Kleszczewo, m. Słupca,
Ostrowite, Słupca, Krzykosy, Przykona, Tuliszków, Władysławów i m. Konin. W porównaniu do 2013 r. w 5 jednostkach
samorządowych realizowano prace planistyczne, jednak
w dalszym ciągu żadnego mpzp nie posiadały gminy: Szczytniki, Wapno, Dobra, Miasteczko Krajeńskie, Olszówka, Perzów,
Mycielin i Grodziec. Można zatem zakładać, że działalność
inwestycyjna w tych gminach odbywa się na mocy decyzji
administracyjnych.
Dane o liczbie i powierzchni planów pozwalają wyliczyć średnią powierzchnię planu miejscowego w gminach. Przeciętna
powierzchnia mpzp w 2017 r. wynosiła 75 ha, rok wcześniej
77 ha, dwa lata wcześniej 77 ha, a w roku 2014 - 76 ha.
Świadczy to o utrzymaniu się tendencji sporządzania planów
dla terenów o bardzo małych powierzchniach.
Na koniec 2017 r. w planach miejscowych przewidziano
przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych obejmujących odpowiednio powierzchnię
ogółem 32 724 ha (2016 r.- 39 891 ha, 2015 r. – 43 886, 2014 r.
– 42 553 ha) i 1 098 ha (2016 r. - 1 177 ha, 2015 r. – 1 138,
2014 r. - 1 080 ha), co stanowiło 1,09% i 0,04% powierzchni
województwa.
POWIERZCHNIA GMIN POKRYTA PLANAMI MIEJSCOWYMI
W RELACJI DO POWIERZCHNI OGÓŁEM (W %)
2013 r.

2017 r.

0

13

8

0,1 – 0,99

48

37

1,0 – 4,99

59

52

5,0 – 24,99

53

68

25,0 – 49,99

18

23

50,0 – 94,99

10

12

95,0 – 100,0

25

26

W roku 2017 wydano 27 966 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wobec 26 662 decyzji tego
typu w roku poprzednim, 22 886 w roku 2015 i 22 551
w 2014 r. (odnotowano zatem wzrost liczby wydawanych
decyzji w regionie). Najwięcej decyzji wydano m. in.
w Poznaniu (1 450 szt.), Rokietnicy (690 szt.), Dopiewie
(502 szt.) i Jarocinie (493 szt.). W analizowanych 5 latach wydano o 6 148 szt. decyzji więcej niż w roku
bazowym.
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu
30 000
25 000
20 000

15 000
10 000
5 000
0

2014

2015

W gminach nieposiadających planów miejscowych działalność
inwestycyjna opiera się o wydawane decyzje administracyjne. W przypadku inwestycji celu publicznego działalność ta
jest prowadzona w oparciu o decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zaś w pozostałych przypadkach
w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.
W 2017 r. w kraju wydano 173 559 szt. decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Liczba wydawanych
decyzji administracyjnych w Wielkopolsce w porównaniu
z innymi województwami jest najwyższa w kraju i wyniosła 27 966 szt., co stanowi 16,0% ogółu wydanych decyzji.
Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie 21 982
szt. (13,0%), natomiast najmniej decyzji administracyjnych
wydano w województwie opolskim 2 555 szt. (1,0%).
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LICZBA WYDANYCH DECYZJI OGÓŁEM
2014 r. 2015 r. 2016 r.

2017 r.

Decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

2 721

3 062

3 744

3 952

Decyzje o ustaleniu
warunków zabudowy
ogółem

19 830

19 824

22 918

24 014

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

LICZBA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
2014 r.

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie na podstawie BDL GUS, 2019 r.

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2016

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS 2019 r.

2015 r. 2016 r.

2017 r.

Decyzje dotyczące
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

466

469

532

558

Decyzje dotyczące
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

11 174

11 407

13 918

15 285

Decyzje dotyczące
zabudowy usługowej

2 002

2 004

2 176

2 010

Decyzje dotyczące
zabudowy innej

6 188

5 944

6 292

6 161

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.

stan planistyczny

obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.
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wydane decyzje o warunkach zabudowy

Źródło: Opracowanie WBPP na podstawie BDL GUS, 2019 r.
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Prezentowane w RAPORCIE O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019 informacje, opisują zarówno dynamikę zmian jak i strukturę zjawisk
oddziałujących na rozwój Wielkopolski w latach 2014 - 2017.
Pozyskane dane liczbowe (z dostępnych w 2019 r. źródeł),
przedstawione w formie tabel, kartogramów oraz wykresów, uzupełnione komentarzem, uprawniają do wyciągnięcia
wniosków i scharakteryzowania zaobserwowanych trendów
w badanych obszarach.
W związku z postępującymi zmianami klimatu oraz zagrożeniem wystąpienia zjawiska suszy w 2016 r. przystąpiono
do opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy
na obszarach dorzeczy. Głównym zadaniem planów było
wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak
i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie
i łagodzenie skutków suszy. Spośród wszystkich etapów
rozwoju suszy, największy udział w Wielkopolsce ma susza
atmosferyczna, którą objęte są wszystkie gminy.
Gleby województwa wielkopolskiego charakteryzują się
znacznym zróżnicowaniem jakości i zasobności. Warunki
glebowe zmieniają się od dobrych na wysoczyznach morenowych (część środkowa i południowo-zachodnia województwa)
do niekorzystnych na sandrach i w dolinach zbudowanych
z utworów piaszczystych (część zachodnia, północno-zachodnia, wschodnia i południowa województwa). Najlepsze gleby
tworzą zwarty kompleks i rozciągają się pomiędzy Lesznem
na zachodzie i gminą wiejską Ceków Kolonia na wschodzie,
w powiatach: gostyńskim, krotoszyńskim, leszczyńskim i rawickim. Znaczne, jednak bardziej rozproszone kompleksy
gleb wysokiej jakości, występują w środkowej części województwa po wschodniej i zachodniej stronie miasta Poznania.
Wielkopolska jest regionem zasobnym w złoża różnorodnych
kopalin. Kopalinami o znaczeniu ponadlokalnym są surowce energetyczne - gaz ziemny (38,7% zasobów krajowych
i 53,7% zasobów Niżu Polskiego), ropa naftowa (23,1% zasobów krajowych i 34,5% zasobów Niżu Polskiego), węgiel
brunatny (34,4% zasobów krajowych) oraz surowce chemiczne - sól kamienna (13,1% zasobów krajowych) i sole potasowo-magnezowe (13,0% zasobów krajowych). W 2018 r.
węgiel brunatny eksploatowany był w czterech odkrywkach:
„Drzewce”, „Pątnów IV” i „Tomisławice” w okolicach Konina
oraz „Adamów” w okolicach Turka.
Na obszarze województwa występują zjawiska o charterze
niekorzystnym, które wpływają na jakość środowiska w tym
także na poziom życia mieszkańców. Do najważniejszych
i najbardziej istotnych zjawisk w tym zakresie zaliczono między innymi: negatywne skutki eksploatacji kopalin, niezadowalającą jakość powietrza atmosferycznego oraz niekorzystny klimat akustyczny.
W środowisku przyrodniczym Wielkopolski wzrosła do 64 liczba rezerwatów posiadających plany ochrony. Wzrosła także
do 48 liczba obszarów Natura 2000 posiadających plany zadań ochronnych. Oznacza to, że 62,0% obszarów Natura 2000
województwa wielkopolskiego posiadało w 2018 r. plany zadań ochronnych.
Nadal występuje zjawisko negatywnego oddziaływania
na środowisko przyrodnicze powierzchniowej eksploatacji surowców. Wielkopolska ma największą w skali kraju
powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
Od roku 2013 do 2017 wzrosła o 2 p.p. i wynosiła 10 277 ha,
co oznacza 16,6% udziału w krajowej powierzchni gruntów
zdewastowanych i zdegradowanych, z czego aż 10 009 ha
(18,6% w powierzchni krajowej) stanowiły grunty zdewastowane (wzrost o 2,7 p.p. od 2013 r.).

W ostatnich latach nastąpiły niewielkie korekty w sieci osadniczej Wielkopolski. Cztery wiejskie jednostki osadnicze uzyskały
prawa miejskie przekształcając się jednocześnie z gmin wiejskich w gminy miejsko-wiejskie. W poczet miast wpisane zostały Dobrzyca, Chocz, Jaraczewo i Opatówek powiększając tym
samym łączną liczbę ośrodków miejskich w województwie
do 113. Pogłębia się proces koncentrowania ludności Wielkopolski w centralnej części regionu. W Poznańskim Obszarze
Metropolitalnym mieszka obecnie 1,4 mln osób, co stanowi
41,0% ludności województwa.
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Sytuację demograficzną Wielkopolski można określić jako
stabilną. W badanym okresie nastąpił minimalny przyrost
liczby mieszkańców regionu (o 0,5% w stosunku do 2014 r.),
a prognoza demograficzna do roku 2030 przewiduje dalszą
tendencje wzrostową.
Kierunki procesów demograficznych są korzystne. W latach
2014-2017 przyrost naturalny zarówno w miastach, jak i na
obszarach wiejskich, rósł a saldo migracji było dodatnie.
Zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności są kontynuacją dotychczasowych ogólnokrajowych tendencji – starzenia
się społeczeństwa, co odzwierciedla systematyczne rosnący
wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym).
Liczba pracujących w województwie w ciągu ostatnich lat
zwiększyła się, przy jednoczesnym spadku osób bezrobotnych. Poziom stopy bezrobocia pozostaje niezmiennie najniższy spośród wszystkich województw w kraju. Region jest na
4 miejscu w kraju pod względem wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (ponad 90,0% zezwoleń dotyczy obywateli Ukrainy).
Zmiany stanu środowiska kulturowego w zakresie zagadnień
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego mają tendencje wzrostowe. Każdego roku dopisywane są kolejne obiekty
i obszary zabytkowe do rejestru zabytków. Pozytywne zmiany
zachodzą także w dążeniu do obejmowania obiektów i obszarów o najwyższej wartości formą ochrony w postaci pomników historii.
Wielkopolska wykazuje wysoki poziom wartości wytworzonego produktu krajowego brutto, plasujący region na trzecim
miejscu w kraju. W okresie 2012 – 2016 odnotowano szybkie tempo wzrostu gospodarczego województwa, dynamika
wzrostu wskaźnika PKB była wyższa o 5,8 p.p. od średniej
dla całego kraju. Tym samym województwo znalazło się na
pierwszym miejscu wśród 16 regionów.
Zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych, a w strukturze ich wykorzystania nadal zdecydowanie przeważają
grunty orne. W latach 2012-2017 nieznacznie wzrosła liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych. Strukturę agrarną
wielkopolskich gospodarstw cechuje duże zróżnicowanie,
z powiększającą się liczbą gospodarstw małych (1-5 ha)
i wzrostem liczby gospodarstw z najwyższych grup obszarowych.
Najważniejszą cechą wielkopolskiego rolnictwa jest wysoki poziom produkcji zwierzęcej. Dominuje pogłowie trzody
chlewnej (36,0% stada krajowego), natomiast pogłowie bydła
plasuje województwo na 3 miejscu w kraju, a liczba drobiu
kurzego stawia region na 2 miejscu w kraju.
Jednocześnie Wielkopolska w 2017 r. była największym producentem w skali kraju: zbóż ogółem (15,0% produkcji krajowej), buraków cukrowych (21,0% produkcji krajowej) oraz
ziemniaków (15,0% produkcji krajowej). W analizowanym
okresie liczba osób pracujących w rolnictwie zmalała i obecnie wynosi 13,6% ogółu.
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Region jest wysoko uprzemysłowiony, o czym świadczy znaczny udział sektora przemysłowo-budowlanego w strukturze
wartości dodanej. Systematycznie rośnie wielkość produkcji
sprzedanej przemysłu i budownictwa. W strukturze gospodarki przemysłowo - budowlanej dominują niewielkie podmioty,
jednakże to duże firmy mają największe znaczenie dla gospodarki regionu. W Wielkopolsce regularnie rosną zasoby finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego, które zlokalizowane są najczęściej w Poznaniu i gminach otaczających.
W analizowanych latach w regionie wzrosła o 4,4% liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON
i wg stanu na koniec roku 2017 wyniosła 422 094, stanowiąc
9,8% wielkości krajowej. Udział podmiotów działających
w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, wyniósł 54,0%
wszystkich zarejestrowanych w Wielkopolsce. W 29 gminach
wskaźnik podmiotów wpisanych do REGON na 10 tys. ludności
przekroczył średnią wojewódzką (1 210). Najwyższe wartości osiągnęły gminy podpoznańskie: Suchy Las (2 273), Tarnowo Podgórne (2 140), Puszczykowo (2 048), a także Poznań
(2 090).
W Wielkopolsce nastąpił wzrost liczby jednostek gospodarczych sfery otoczenia biznesu, w tym szczególnie firm prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości oraz świadczących usługi w zakresie administrowania
i wspierania.
W województwie odnotowano również znaczny wzrost liczby jednostek sektora badawczo-rozwojowego (B+R), jednak
udział województwa na tle kraju spadł. Zmniejszył się udział
gospodarki regionu w nakładach na działalność B+R. Negatywnym zjawiskiem jest spadek relacji nakładów na działalność
badawczo-rozwojową w stosunku do PKB. Wskaźnik ten jest
obecnie niższy od wartości ogólnopolskiej. Niekorzystnym
zjawiskiem jest niewielki udział zatrudnionych w działalności B+R w stosunku do ludności aktywnej zawodowo, pomimo
wzrostu liczby pracujących w tej branży.
W latach 2012 – 2017 nastąpiły korzystne zmiany w zakresie infrastruktury społecznej w Wielkopolsce - zanotowano
wzrost liczby placówek wychowania przedszkolnego o 141
i wzrost liczby miejsc oferowanych przez te placówki o 1 816.
W szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz zawodowych
i ogólnozawodowych odnotowano wyższy niż w kraju poziom
skolaryzacji przy zmniejszającej się liczbie uczniów w szkole. W odniesieniu do liceów ogólnokształcących współczynnik skolaryzacji w Wielkopolsce był niższy niż w kraju, przy
jednoczesnym znacznym zmniejszeniu liczby uczniów w tego
typu placówkach. Na terenie województwa działa 36 uczelni
wyższych, a najważniejszym ośrodkiem naukowo-badawczym
Wielkopolski nadal pozostaje Poznań. Na przestrzeni 5 lat
(2013 - 2017) liczba studentów spadła o ponad 20 tys., jednakże współczynnik liczby studentów szkół wyższych w Wielkopolsce na 10 tys. mieszkańców jest wyższy niż w kraju.
Zauważalna jest także zmiana profilu kształcenia.
W wyniku zmiany ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, której przepisy weszły w życie 15 lipca
2016 r., zmniejszyła się w latach 2013 – 2017, o dwa, liczba
szpitali ogólnych, jednakże liczba łóżek szpitalnych przypadająca na 10 tys. ludności nieznacznie wzrosła w porównaniu
z 2013 roku, co jest wskaźnikiem nadal niższym od średniej
krajowej. Nastąpił wzrost liczby zakładów opieki zdrowotnej
oraz praktyk lekarskich.
W okresie od 2013 do 2017 roku wzrosła liczba żłobków z 110
do 268, co spowodowało wzrost miejsc oferowanych dzieciom
o ponad 5 tys. Liczba tego typu placówek w województwie
jest nadal niewystarczająca.
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Zmniejszyła się liczba świadczeń pomocy społecznej oraz
łączna kwota udzielonej pomocy. W roku 2017 na 10 tys. ludności ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 330,8 osoby wobec 460,8 osób w kraju.
Nowym tematem, pierwszy raz wprowadzonym do Raportu 2019, jest REWITALIZACJA. Wejście w życie Ustawy
o rewitalizacji oraz Wytycznych zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wprowadziło regulacje prawne dotyczące prowadzenia procesu
rewitalizacji. W województwie wielkopolskim w latach
2015-2018, 142 gminy opracowały programy rewitalizacji,
co stanowi 62,8% wszystkich gmin województwa. Tylko 18
z nich zdecydowało się na opracowanie gminnego programu
rewitalizacji, pozostałe 124 opracowały lokalne programy
rewitalizacji, które mogą obowiązywać do 2023 r. Obszary rewitalizacji, na których prowadzone są działania ujęte
w programach obejmują powierzchnię 110 tys. ha i są zamieszkane przez ok. 526 tys. os., co stanowi 15,8 % ludności
województwa. Gminy, które zdecydowały się na podjęcie procesu rewitalizacji to: miasta na prawach powiatu – 100,0%,
gminy miejsko-wiejskie 77,8%, i gminy miejskie – 73,3%. Najmniejszy odsetek opracowanych programów posiadają gminy
wiejskie – 47,8%.
Po raz drugi w Raporcie analizowano finanse jednostek samorządowych Wielkopolski za lata 2012 – 2017. Zauważono, w badanych latach, wyższy od poziomu krajowego
o 6,4 p.p., wzrost dochodów wszystkich JST województwa,
w tym także dochodów własnych o 4,0 p.p. ponad średnią
krajową, które osiągnęły wskaźnik 50,6% struktury dochodów
ogółem. Wartość wydatków ogółem również zwiększała się
z każdym rokiem, by w 2017 r. w porównaniu do 2012 r., zamknąć
się wzrostem o 8,9 p.p. wyższym od uzyskanego w kraju.
Udział dochodów i wydatków ogółem stanowił odpowiednio
8,9% i 9,0% wszystkich JST kraju w 2017 r. W strukturze dochodów budżetowych dominowały gminy, które wniosły 57,9%
(w kraju 48,4%) dochodu Wielkopolski, a łącznie z miastami
na prawach powiatu 81,8% (w kraju 82,5%). Pozostałą część
wypracowały: powiaty – 12,6% (w kraju 11,0%), miasta na prawach powiatu 24,9% (w kraju 34,2%) i budżet samorządu województwa – 5,5% (w kraju 6,4%). Największy udział w strukturze
wydatków Wielkopolski w 2017 r., podobnie jak w przypadku
dochodów, utrzymały gminy 58,5% (w kraju 48,7%), a łącznie
z miastami na prawach powiatów 81,7% (w kraju 82,8). Kolejne miejsca zajęły wydatki gmin na prawach powiatu 23,2%
(w kraju 43,1%), powiatów 12,6% (w kraju 11,0%) i samorządu
województwa 5,7% (w kraju 6,2%). W 2017 r. poziom zarówno dotacji – 20,1%, jak i subwencji - 29,3% ukształtował się
podobnie jak w 2014 r. Spośród 258 jednostek samorządu terytorialnego, deficyt budżetowy odnotowano w 155 jednostkach (48 więcej niż w 2012 r.), natomiast 103 osiągnęły nadwyżkę budżetową (również 48 jednostek mniej niż w 2012 r.).
Wyliczony wskaźnik wydatków do dochodów dla Wielkopolski
w 2017 r. wyniósł 101,4% (krajowy 100,1%). Wielkość deficytu
dla województwa (282,6 mln zł) stanowiła 1,4% wartości dochodów ogółem, natomiast dla kraju (287,6 mld zł) to 1,3%
globalnych dochodów budżetowych JST w Polsce.
Długość sieci dróg publicznych w Wielkopolsce wzrosła
w latach 2013-2018 o 754 km. W analizowanym okresie łączna długość dróg ekspresowych również wzrosła o 109 km,
po wybudowaniu odcinków S5 pomiędzy Radomickiem,
a Kaczkowem oraz odcinków S11 stanowiących obwodnice Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna. Od roku
2013 długość sieci dróg wojewódzkich wzrosła o 89,6 km co
w dużej mierze wynika ze zmiany kategorii odcinków dróg
krajowych zastąpionych przez nowe odcinki dróg ekspresowych, ale także z budowy nowych odcinków dróg
wojewódzkich, w tym m.in. obwodnic: Wągrowca, Opa-

Długość eksploatowanej sieci kolejowej na terenie województwa wielkopolskiego zmniejszyła się 104 km w okresie
od 2013 do 2018 roku. Gęstość sieci kolejowej również uległa
zmniejszeniu z 6,6 km/100 km2 do 6,3, przy średniej dla kraju w 2017 r. wynoszącej 6,2 km/km2. W analizowanym okresie nieznacznie wzrosła długość odcinków zelektryfikowanych i dwutorowych. Pozytywnym aspektem jest sukcesywna
modernizacja infrastruktury kolejowej, a przede wszystkim
linii nr 354 z Poznania do Piły, która skróci czas przejazdu
na tym odcinku o ponad 40 minut oraz modernizacja linii
nr 3, podnosząca maksymalna prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h na odcinku od Swarzędza do wschodniej
granicy województwa. Dobrze rozwija się Poznańska Kolej
Metropolitalna, która od 2018 obsługuje połączenia z Poznania do Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina, Nowego Tomyśla, Swarzędza i Wągrowca.
Inwestycje wykonane w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica
na przestrzeni ostatnich lat pozwoliły na zwiększenie przepustowości lotniska. Przyczyniło się to do rozwoju siatki połączeń, głównie przez nisko kosztowych przewoźników lotniczych. Co w latach 2013 - 2018 zaowocowało 51,0% wzrostem
operacji lotniczych oraz 84,8% wzrostem liczby obsłużonych
pasażerów (w kraju 82,4%).
Żegluga śródlądowa ma znikomy udział w transporcie na teranie województwa wielkopolskiego, co spowodowane jest
niskimi parametrami eksploatacyjnymi dróg wodnych oraz
bardzo niskimi stanami wód. Aktualnie drogi wodne Noteci,
Warty i Kanału Ślesińskiego tworzące Wielką Pętle Wielkopolską mają przede wszystkim znaczenie dla rozwoju turystki.
Po raz drugi w RAPORCIE analizowana jest struktura użytkowania gruntów, z której wynika, że najwięcej, bo 64,7%
powierzchni regionu, jest użytkowana rolniczo i stanowi to
4,6 p.p. więcej niż średnio w kraju, przy czym 25,4% wszystkich użytków rolnych znajdowało się w 33 gminach. Grunty
zabudowane i zurbanizowane w Wielkopolsce w latach 20122017 odnotowały wzrost o 0,4 p.p, co jest wielkością na średnim poziomie kraju i wynosi 5,6%. Grunty leśne wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami stanowią 26,6% powierzchni
województwa. Wysoki wskaźniku lesistości, powyżej 40,0%,
występuje w 37 gminach, natomiast w 16 gminach wskaźnik
ten przekroczył 50,0% powierzchni zajmowanej przez las.
W analizowanym okresie rozbudowa infrastruktury technicznej wpłynęła na wzrost jakości warunków życia ludności województwa wielkopolskiego i nie pogorszyła stanu środowiska
naturalnego. Wielkopolska nadal pozostaje (po województwie mazowieckim) drugim w kraju najbardziej „wodochłonnym” województwem. Zasadnicza część poboru wód (98,0%)
pochodzi z wód powierzchniowych, a 79,6% ogólnego zużycia
pochłania przemysł. W roku 2017 na obszarze Wielkopolski
sieć wodociągowa obsługiwała 96,5% mieszkańców. Wielkopolska na tle kraju awansowała na 3 miejsce pod względem
odsetka ludności korzystającego z sieci wodociągowej.

na moc ZE PAK S.A. to 1 868 MW.
W województwie na koniec 2018 r. pozyskiwano 10,5% mocy
z odnawialnych źródeł energii zainstalowanych w Polsce,
stawiając Wielkopolskę na 3 miejscu w kraju. Najliczniej
funkcjonują elektrownie wiatrowe, których działa 225 sztuk,
w postaci pojedynczych wiatraków lub grup wiatraków (farmy wiatrowe). W regionie działa także 38 instalacji przepływowych elektrowni wodnych (głównie na północy województwa), 27 biogazowni, 6 elektrowni wytwarzających energię
z biomasy oraz 51 instalacji wykorzystujących energię słoneczną.

podsumowanie

lenicy, czy Czarnkowa. W analizowanym okresie czasu, długość dróg o twardej nawierzchni wzrosła o 8,0 km (w kraju 7,4 km), uzyskując wielkość wskaźnika 99,8 km/100 km2
(w kraju 95,8 km/100 km2).

Długość sieci gazowej plasuje województwo na 5 miejscu
w kraju, a odsetek osób korzystających z sieci gazowej, wynoszący 48,0% mieszkańców, na 9 miejscu.
Wielkopolska jest liderem w kraju w zakresie usług szerokopasmowych, co przekłada się na fakt, że dostęp do szerokopasmowego Internetu jest powszechny.
W województwie w 2017 r. znajdowały się 32 czynne składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 184,4 ha.
W latach 2014-2017 nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych zmieszanych o 9,8% oraz wzrost odpadów
zebranych selektywnie o 163,5%. Obecnie na terenie Wielkopolski odpady zbierane selektywnie stanowią 25,0% ogółu
zebranych odpadów.
W analizowanym okresie 2014-2018 wszystkie gminy województwa wielkopolskiego posiadały obowiązujące studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W województwie wielkopolskim w 2017 r. powierzchnia gmin
objęta planami miejscowymi wyniosła 607 952 ha, co stanowiło 20,4% ogółu powierzchni województwa (w kraju średnie
pokrycie to 30,5%). Województwo wielkopolskie od 2013 r.
„przesunęło się” o 4 miejsca i zajmuje w tej klasyfikacji 7 pozycję. Ogólny poziom pokrycia planami miejscowymi obszaru
województwa należy uznać za niski, a roczne tempo przyrostu „oplanowania” średnio 0,5 p.p. za niezadowalające. Na
koniec 2017 r. na terenie gmin województwa obowiązywało
8 110 planów miejscowych, sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowani przestrzennym
i na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Udział ”nowych” planów,
po czternastu latach obowiązywania nowej ustawy, wyniósł
56,0%. Stopień pokrycia planami w gminach Wielkopolski jest
zróżnicowany. Utrzymuje się tendencja sporządzania planów
dla terenów o bardzo małych powierzchniach.
W 2017 r. w kraju wydano 173 559 szt. decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. Liczba wydawanych
decyzji administracyjnych w Wielkopolsce w porównaniu
z innymi województwami jest najwyższa w kraju i wyniosła
27 966 szt., co stanowi 16,1% ogółu wydanych decyzji.

Wielkopolska zajmuje 1 miejsce w kraju z największą liczbą komunalnych oczyszczalni ścieków. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na poziomie 72,0% plasuje
Wielkopolskę na 8 miejscu w kraju, natomiast liczba ludności
obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków to ponad 2,5 mln,
czyli 73,0% (3 miejsce w kraju).
Głównym wytwórcą energii elektrycznej w regionie pozostaje Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK S.A.),
pomimo zamknięcia w 2018 roku elektrowni Adamów. Obec-
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