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WYNIKI  BADAŃ – SYNTEZA 
 
Procesy demograficzne 

 

Według stanu w końcu grudnia 2014 r. liczba ludności w województwie wielkopolskim wynosiła 3472,6 tys. 
i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 0,2% (o 5,6 tys. osób). Podobnie jak w poprzednich la-
tach, pod względem liczby mieszkańców wielkopolskie – z udziałem 9,0% – zajmowało 3. miejsce w kraju po 
województwach mazowieckim (13,9%) i śląskim (11,9%), a biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia (116 osób na 
km2, przy średniej w kraju 123 osoby), plasowało się w środkowej części listy województw (9. miejsce). Lud-
ność miejska stanowiła 55,1% ogółu mieszkańców województwa wielkopolskiego, tj. o 0,1 p.proc. mniej niż 
przed rokiem i o 5,2 p.proc. mniej niż przeciętnie w kraju (60,3%). Wśród mieszkańców nieznacznie przeważały 
kobiety (51,3%), a współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadających na 100 mężczyzn  
wyniósł 105,5, tj. nieco mniej niż w poprzednich latach (105,6) oraz mniej niż przeciętnie w Polsce (106,7). 
Większą przewagę liczebną kobiet obserwuje się w miastach (średnio na 100 mężczyzn przypadało tu 110,1 
kobiet, wobec 100,3 na wsi), ale niezależnie od miejsca zamieszkania przewaga liczebna jednej płci nad drugą 
zmienia się wraz z wiekiem (zob. wykres 1). W 2014 r., w kolejnych rocznikach aż do 45 roku życia włącznie, 
więcej było mężczyzn niż kobiet, a współczynnik feminizacji dla całego przedziału 0–45 lat wyniósł 96,2. Na 
wsi przewaga liczebna mężczyzn utrzymywała się dłużej niż w mieście (do 61 roku życia, podczas gdy w mie-
ście bezwzględną przewagę obserwowano do 23 roku życia, a następnie – po kilku latach wahań współczynnika 
– między 32 a 37 rokiem życia). W przedziale wiekowym 0–61 lat na 100 mężczyzn na wsi przypadało średnio 
94,8 kobiet, natomiast w mieście współczynnik feminizacji w tej grupie wiekowej wyniósł już 101,8. Zdecydo-
waną dominację liczebną kobiet obserwuje się w starszych grupach wiekowych. W przedziale 65 lat i więcej  
w 2014 r. na 100 mężczyzn przypadało blisko 155 kobiet (154,7), a w grupie wiekowej 80 lat i więcej kobiet 
było ponad 2-krotnie więcej niż mężczyzn. 

 

 

 

 

Wykres 1.  LICZBA  KOBIET  NA  100  MĘŻCZYZN  WEDŁUG  WIEKU  W  2014  R. 
                  Stan w dniu 31 XII 
 

 
 

 

Obserwacja zmian w strukturze ludności według biologicznych grup wieku potwierdza postępowanie procesu 
starzenia się mieszkańców województwa wielkopolskiego. W 2014 r. udział ludności z przedziału wiekowego  
0–14 lat wyniósł, podobnie jak przed rokiem, 16,0%, odsetek ludności w wieku 15–64 lata zmniejszył się 
o 0,6 p.proc. do 69,9%, natomiast udział ludności w wieku 65 lat i więcej wzrósł o 0,6 p.proc., osiągając 14,1%. 
Mediana wieku, wyznaczająca granicę, którą połowa populacji już osiągnęła, a druga połowa jeszcze nie prze-
kroczyła, przesunęła się z 37,8 lat w 2013 r. do 38,2 lat w 2014 r. Wiek środkowy (mediana) mieszkańców wo-
jewództwa wielkopolskiego był o 1,2 roku niższy od przeciętnego w kraju (39,4 lat). Przeciętnie biorąc, kobiety 
w województwie wielkopolskim są starsze od mężczyzn (w 2014 r. wiek środkowy kobiet wyniósł 39,7 lat, 
a mężczyzn 36,7 lat); wyższa mediana wieku charakteryzuje też ludność miejską (39,7 lat w miastach wobec 
36,4 na wsi). 
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W 2014 r. odnotowano dalsze przesunięcia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku  
(zob. wykres 2). Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat) w ciągu roku zmniejszył się 
o 0,1 p.proc. i wyniósł 19,2%. W grupie ludności produkcyjnej (kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 18–64 
lata) spadek udziału wyniósł 0,5 p.proc. (do 63,1%). Odsetek ludności poprodukcyjnej (kobiety w wieku 60 lat 
i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) wzrósł w tym czasie o 0,6 p.proc. (do 17,7%). Takie zmiany w strukturze 
ludności spowodowały wzrost współczynnika obciążenia demograficznego, określającego liczbę osób w wieku 
nieprodukcyjnym (przed- i poprodukcyjnym) przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2014 r. 
w województwie wielkopolskim współczynnik ten wyniósł 58,4 (wobec 57,1 w 2013 r.) i kształtował się 
o 0,4 p.proc. niżej od przeciętnego w kraju (58,8). Podobnie jak przed rokiem, największe „obciążenie” osób 
w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym odnotowano w Kaliszu (gdzie współczynnik wy-
niósł 65,0 wobec 63,2 w 2013 r.), natomiast najmniejsze – w powiecie konińskim (55,5 wobec 55,6 przed ro-
kiem). 

 
 
 

Wykres 2.  LUDNOŚĆ  W  WIEKU  PRODUKCYJNYM  I  NIEPRODUKCYJNYM 
                  Stan w dniu 31 XII 
 

 
 
 
Istotny wpływ na stan ludności mają zjawiska określane jako ruch naturalny. W 2014 r. w województwie 

wielkopolskim zarejestrowano 37000 urodzeń żywych (o 1,2% więcej niż w 2013 r.) oraz 31057 zgonów 
(o 3,8% mniej niż w 2013 r.), w tym 160 zgonów niemowląt. Korzystniej niż przed rokiem kształtowały się 
współczynniki demograficzne liczone na 1000 ludności. Współczynnik urodzeń żywych, który w 2013 r. wy-
niósł 10,56‰, w 2014 r. zwiększył się do 10,66‰, natomiast współczynnik zgonów zmalał z 9,32‰ do 8,95‰. 
Współczynnik przyrostu naturalnego w województwie wielkopolskim wzrósł z +1,23‰ do +1,71‰ i w skali 
całego kraju był jednym z najwyższych, lokujących ten region na 2. miejscu za województwem pomorskim 
(+1,95‰). Poziom współczynników demograficznych nie jest jednakowy na obszarze całego województwa 
(zob. wykres 3). Największą przewagę urodzeń żywych nad zgonami (w odniesieniu do liczby mieszkańców) 
obserwowano w powiatach: poznańskim (gdzie współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł 
+5,13‰), wolsztyńskim (+4,38‰), leszczyńskim (+4,25‰), grodziskim (+4,04‰) i nowotomyskim (+3,84‰). 
Ujemny przyrost naturalny zanotowano w czterech powiatach (przed rokiem w sześciu). Po raz kolejny liczba 
zgonów najbardziej przewyższyła liczbę zarejestrowanych urodzeń żywych w Kaliszu (-2,94‰). Ponadto prze-
waga zgonów nad urodzeniami wystąpiła w powiatach kolskim (-1,18‰) i chodzieskim (-0,02‰) oraz w Koni-
nie (-0,38‰). 
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Wykres 3.  RUCH  NATURALNY  LUDNOŚCI  W  2014  R. 
 

 
 

 

 

Wielkopolskie jest województwem o stosunkowo dużym natężeniu migracji. W 2014 r. odpływ w ruchu  
wewnętrznym dotyczył tu 39911 osób, natomiast napływ migracyjny objął 41292 osoby. Większą liczebność 
migrantów (przybywających i emigrujących łącznie) zanotowano jedynie w województwach mazowieckim 
i śląskim. Różnica między napływem a odpływem migracyjnym w ruchu wewnętrznym w województwie wiel-
kopolskim wyniosła 1381 osób, co ulokowało ten region na 5. miejscu po województwach: mazowieckim 
(13141 osób), małopolskim (3572 osoby), pomorskim (3059 osób) i dolnośląskim (2426 osób). W pozostałych 
województwach odpływ migracyjny przewyższał napływ, co oznacza ujemne saldo migracji. Najwięcej prze-
mieszczeń migracyjnych (ponad 80%) dokonuje się w ramach województwa zamieszkania. Dla opuszczających 
województwo wielkopolskie w 2014 r. cel migracyjny najczęściej stanowiły województwa: dolnośląskie, mazo-
wieckie i kujawsko-pomorskie. Do województwa wielkopolskiego migrowali natomiast przede wszystkim 
mieszkańcy: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Z zagranicy (głównie 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Irlandii) w celach migracyjnych w 2014 r. przybyło tu 551 osób (o 31 osób, tj. 
o 6,0%, więcej niż przed rokiem), natomiast za granicą (głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii) 
osiedliło się na stałe 1859 mieszkańców województwa wielkopolskiego (o 140 osób, tj. o 7,0%, mniej niż przed 
rokiem). Saldo migracji stałej (wewnętrznej i zewnętrznej), liczone na 1000 ludności, w 2014 r. wyniosło 
+0,02‰ wobec +0,05‰ w 2013 r. oraz -0,41‰ w kraju. W miastach województwa wielkopolskiego saldo miało 
wartość ujemną (-2,77‰; przed rokiem -3,52‰), a na wsi dodatnią (+3,46‰; przed rokiem +4,47‰).  
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Największy napływ migracyjny zanotowano w powiecie poznańskim, gdzie współczynnik migracji stałej 
ukształtował się na poziomie +14,07‰, a także w powiecie leszczyńskim, gdzie saldo migracji na 1000 ludności 
wyniosło +4,65‰. Dodatnie saldo migracji stałej wystąpiło w 8 z 35 powiatów. W pozostałych powiatach od-
pływ migracyjny przewyższał napływ, a największe wartości współczynnika migracji odnotowano w Koninie  
(-6,73‰), powiecie krotoszyńskim (-3,60‰), Poznaniu (-3,45‰) oraz w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim  
(-3,06‰). 

 

Ochrona środowiska 
 

Na jakość życia mieszkańców w istotny sposób wpływa stan środowiska naturalnego. W 2014 r. zakłady 
uznane za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza w województwie wielkopolskim wyemitowały  
4,7 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących głównie ze spalania paliw (83,7%). W porównaniu z po-
przednim rokiem emisja pyłów wzrosła o 4,0%, przy średnim spadku w kraju o 4,3%. Zanieczyszczenia wyemi-
towane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% krajowej emisji pyłów.  

W 2014 r. w województwie wielkopolskim do atmosfery wyemitowano łącznie 16323,1 tys. ton zanieczysz-
czeń gazowych, tj. o 4,9% mniej niż przed rokiem. Zasadniczą część tych zanieczyszczeń (99,5%) stanowił 
dwutlenek węgla, którego emisja w porównaniu z 2013 r. zmniejszyła się o 4,9%. Mniej niż przed rokiem  
wyemitowano dwutlenku siarki (o 6,4%) i tlenków azotu (o 5,5%), zwiększyła się natomiast emisja metanu 
(o 9,0%) oraz tlenku węgla (o 1,1%). 

Na 1 km2 w 2014 r. wyemitowano przeciętnie 0,2 ton zanieczyszczeń pyłowych, tj. tyle samo co przed ro-
kiem, oraz 2,6 ton zanieczyszczeń gazowych, bez dwutlenku węgla (2,7 ton w 2013 r.). Podobnie jak przed ro-
kiem, najwięcej przemysłowych zanieczyszczeń powietrza wyemitowały przedsiębiorstwa działające na terenie 
powiatu tureckiego (38,2% ogółu zanieczyszczeń pyłowych i 25,5% zanieczyszczeń gazowych), a także jednost-
ki zlokalizowane w Koninie (16,6% i 54,5%) oraz Poznaniu (8,7% i 9,1%). 

W 2014 r. za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza atmosferycznego uznano 132 zakłady, tj. o 4 wię-
cej niż przed rokiem. Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych posiadało 87 zakładów, a do redukcji 
zanieczyszczeń gazowych – 17 zakładów. W zainstalowanych urządzeniach zatrzymano bądź zneutralizowano 
1579,5 tys. ton pyłów i 141,8 tys. ton zanieczyszczeń gazowych. Stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń 
pyłowych w województwie wielkopolskim w 2014 r. wyniósł średnio 99,7% (podobnie jak przed rokiem), tj. 
o 0,1 p.proc. mniej niż przeciętnie w kraju. W wysokim stopniu zanieczyszczenia pyłowe zredukowano w Koni-
nie (99,9%) i Poznaniu (99,6%) oraz w powiatach tureckim (99,5%) i grodziskim (99,2%). Stopień redukcji 
zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) w całym województwie wielkopolskim wyniósł 64,6%, tj. 
o 0,2 p.proc. więcej niż w 2013 r. i o 5,0 p.proc. więcej niż w kraju. W najwyższym stopniu zanieczyszczenia 
gazowe zostały zredukowane w powiecie wągrowieckim (88,7%), a także w Koninie (87,4%) oraz w powiatach 
ostrzeszowskim (80,2%) i poznańskim (54,7%).  

W 2014 r. na obszarze województwa wielkopolskiego do wód powierzchniowych lub do ziemi odprowadzono 
łącznie 1565,2 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych, co w skali kraju stanowiło 17,4%. Więcej ścieków 
wytworzyło tylko województwo mazowieckie (30,7%). Ilość odprowadzonych ścieków była o 3,7% mniejsza 
niż w 2013 r., przy średnim wzroście w kraju o 0,8%. Przeważały ścieki przemysłowe; bezpośrednio do wód 
powierzchniowych lub do ziemi trafiło ich 1455,6 hm3, z czego 92,8% stanowiły wody chłodnicze, niewymaga-
jące oczyszczania (w kraju ich udział wynosił średnio 88,6%). Ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 
lub ziemi bezpośrednio z zakładów przemysłowych w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 4,0%, 
przy średnim wzroście w kraju o 1,1%. Nieco mniej ścieków niż przed rokiem odprowadzono również siecią 
kanalizacyjną (o 0,2%, przy spadku w kraju o 0,7%).  

Z ogółu ścieków wytworzonych w 2014 r. w województwie wielkopolskim oczyszczenia wymagało 
215,1 hm3, w tym 109,6 hm3 ścieków komunalnych. Zadanie to zrealizowano w 99,9% (podobnie jak w kraju).   
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Wykres 4.  ŚCIEKI  PRZEMYSŁOWE  I  KOMUNALNE  WYMAGAJĄCE  OCZYSZCZANIA  W  2014  R. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spośród ogółu ścieków oczyszczonych w województwie wielkopolskim większość została oczyszczona me-
todą mechaniczną (46,2% w 2014 r. wobec 45,4% przed rokiem; w kraju 25,6% w 2014 r.) bądź z podwyższo-
nym usuwaniem biogenów (44,2% wobec 44,7% przed rokiem i 53,4% w kraju). Od lat w procesie oczyszczania 
ścieków najrzadziej wykorzystywana jest metoda chemiczna (0,2% w województwie wielkopolskim wobec 
4,6% w kraju).  

W 2014 r. w województwie wielkopolskim działało 441 oczyszczalni ścieków, w tym 350 komunalnych. Ko-
rzystało z nich 69,4% ogółu mieszkańców (w kraju 71,5%). W większości powiatów udział był mniejszy od 
średniej wojewódzkiej. Największy odsetek ludności korzystał z oczyszczalni ścieków w miastach na prawach 
powiatu: Koninie (97,7% mieszkańców), Lesznie (96,0%), Kaliszu (95,3%) oraz Poznaniu (94,7%). Ponadto 
duże wykorzystanie oczyszczalni ścieków zanotowano w powiatach: pilskim (84,2% mieszkańców), jarocińskim 
(82,3%), śremskim (79,0%), chodzieskim (76,5%), gnieźnieńskim (73,9%), kościańskim (72,4%), obornickim 
(72,3%), szamotulskim (71,9%) i międzychodzkim (70,9%). 

W 2014 r. w całym województwie wielkopolskim zakłady oczyszczania zebrały 853,8 tys. ton odpadów ko-
munalnych zmieszanych, z tego 652,0 tys. ton z gospodarstw domowych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca przy-
padało 187,9 kg odpadów, tj. o 12,7 kg więcej niż w 2013 r. Relatywnie najwięcej odpadów wytworzyli miesz-
kańcy Leszna – 238 kg na 1 mieszkańca oraz Poznania – 230 kg, a także powiatów poznańskiego – 228 kg 
i wrzesińskiego – 221 kg (zob. wykres 5). W konsekwencji wprowadzenia ustawy o odpadach coraz powszech-
niejsze stało się selekcjonowanie odpadów komunalnych. W całym roku 2014 r. w województwie wielkopolskim 
zebrano 191,9 tys. ton odpadów wyselekcjonowanych, tj. o 44,1% więcej niż przed rokiem. Największą część 
w tej grupie odpadów stanowiło szkło (26,3%), stosunkowo dużo było też odpadów biodegradowalnych 
(25,1%), tworzyw sztucznych (19,5%) a także papieru i tektury (16,4%). Znaczną część odpadów powstałych 
w wyniku działalności bytowo-gospodarczej ludności (46,9% ogółu zebranych odpadów) unieszkodliwiono 
poprzez zeskładowanie ich na zorganizowanych składowiskach, 42,0% poddano recyklingowi (materiałowemu 
i organicznemu), a 11,1% przekształcono termicznie (w tym 9,2% z odzyskiem energii). Według stanu na koniec 
2014 r., w województwie wielkopolskim czynne było 39 składowisk odpadów (przed rokiem 43) o łącznej po-
wierzchni 208,6 ha. 

 
 
 
 
 



32 

 

Wykres 5.  ZMIESZANE  ODPADY  KOMUNALNE  ZEBRANE  Z  GOSPODARSTW  DOMOWYCH  W  2014  R. 
 
 

 
 
 
Według stanu na koniec roku 2014, powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronio-

na zajmowała w województwie wielkopolskim 944,0 tys. ha, co stanowiło, podobnie jak przed rokiem, 31,6% 
powierzchni ogólnej, przy przeciętnej dla kraju – 32,5% (zob. wykres 6). W 13 powiatach obszar objęty ochroną 
prawną ze względu na szczególne walory przyrodnicze zajmował większą część powierzchni ogólnej niż średnio 
w województwie. Przodował pod tym względem powiat ostrzeszowski, gdzie obszar taki stanowił 84,3% całko-
witej powierzchni powiatu, ale znacznym udziałem (ponad połowa powierzchni) charakteryzowały się też po-
wiaty: ostrowski (69,5%), międzychodzki (67,5%), wolsztyński (64,3%) i leszczyński (52,0%). 
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Wykres 6.  POWIERZCHNIA  O  SZCZEGÓLNYCH  WALORACH  PRZYRODNICZYCH  PRAWNIE   
                  CHRONIONA  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
                  Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

 

Rynek pracy 
 

Podobnie jak w poprzednich latach, sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim kształtuje się 
korzystniej niż w większości pozostałych województw. Według stanu na koniec 2014 r., liczba pracujących 
w gospodarce narodowej (uwzględniając pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie) wynosiła 
tu 1412,7 tys. i w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 3,3%. Pracujący stanowili 40,7% ogółu mieszkań-
ców województwa wielkopolskiego (o 1,3 p.proc. więcej niż w 2013 r.) i 9,9% ogólnej liczby pracujących  
w kraju (przed rokiem 9,8%). Pod tym względem wielkopolskie w dalszym ciągu wyprzedzały jedynie dwa 
województwa: mazowieckie (16,5%; 16,3% przed rokiem) i śląskie (11,6%; 11,8% przed rokiem). W wojewódz-
twie wielkopolskim najwięcej pracujących skupiały przemysł i budownictwo (30,9%) oraz sekcje: handel; na-
prawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz 
informacja i komunikacja (25,5%). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2014 r. wyniosła 7,6% 
(przed rokiem 9,6%) i pozostała najniższa w Polsce, o 3,8 p.proc. niższa od wskaźnika krajowego (11,4%). Sto-
pa bezrobocia kształtowała się poniżej średniej krajowej jeszcze w 5 województwach: mazowieckim (9,6%), 
śląskim (9,6%), małopolskim (9,7%), dolnośląskim (10,4%) i pomorskim (11,1%). Najtrudniejsza sytuacja 
utrzymała się w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 18,7%, co oznacza, że 
była blisko 2,5-krotnie wyższa niż w województwie wielkopolskim (zob. wykres 7). 
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Wykres 7.  STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  
                  W  2014  R. 
                  Stan w dniu 31 XII 

 

 
 
 
 
Stosunkowo niska stopa bezrobocia rejestrowanego, rozpatrywana dla województwa jako całości, nie oddaje 

rozmiarów tego zjawiska na niższych szczeblach podziału terytorialnego (zob. wykres 8). W końcu 2014 r. naj-
niższy poziom tego wskaźnika odnotowano w Poznaniu (3,1% wobec 4,2% w 2013 r.) oraz w powiatach  
poznańskim (3,4% wobec 4,5%) i kępińskim (3,4% wobec 5,0%), natomiast najwyższy obserwowano w powia-
tach: konińskim (17,0% wobec 18,9%), wągrowieckim (15,5% wobec 20,9%), słupeckim (14,7% wobec 17,9%), 
kolskim (14,5% wobec 16,1%) oraz złotowskim (14,3% wobec 16,7% przed rokiem).  

Według stanu na koniec grudnia 2014 r., ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopol-
skim obejmowała 116,4 tys. bezrobotnych, tj. o 19,6% mniej niż w końcu 2013 r. Największy względny spadek 
w skali roku dotyczył bezrobotnych w wieku do 25 lat. Udział tej grupy w całej populacji zarejestrowanych 
bezrobotnych zmniejszył się o 3,0 p.proc. (do 17,8%), przy spadku liczby bezrobotnych w tej kategorii o 31,1%. 
W ciągu roku zwiększył się natomiast udział długotrwale bezrobotnych (o 4,6 p.proc. do 51,7%), bezrobotnych 
w wieku powyżej 50 lat (o 2,3 p.proc. do 24,4%) oraz niepełnosprawnych (o 1,0 p.proc. do 7,3%). 
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Wykres 8.  STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO  W  2014  R. 
                  Stan w dniu 31 XII 
 

 
 

 
 
Wydatki Funduszu Pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r. wyniosły 500,1 mln zł, tj. o 10,7% mniej 

niż w 2013 r. Nieco ponad połowę środków przeznaczono na realizację programu promocji zatrudnienia (50,7%; 
w 2013 r. 44,8%), a na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych 44,0%; w 2013 r. 49,7%. W ramach tego programu 
samorządy powiatów najwięcej środków przeznaczyły na wypłatę stypendiów i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne (35,4%; przed rokiem 34,1%). Istotny udział w tej grupie wydatków miały także wypłaty środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (33,7%; w 2013 r. 28,2%) oraz na refundację kosztów wyposażenia i doposa-
żenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (16,3%; w 2013 r. 11,9%). Z ogólnej kwoty środków wydatkowanych 
w ramach programu promocji zatrudnienia 39,3% dotyczyło bezrobotnych do 25 roku życia, a 11,0% – osób 
w wieku powyżej 50 lat (przed rokiem udziały te wyniosły 32,0% i 13,5%). 

 
Wynagrodzenia i świadczenia społeczne 

 

W roku 2014 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie wielko-
polskim wyniosło 3421,43 zł i w stosunku do poprzedniego roku zwiększyło się o 2,6%. Wyższe wynagrodzenie 
wykazano w sektorze publicznym (4195,97 zł wobec 3198,63 zł w sektorze prywatnym). W kraju wzrost  
wyniósł 3,2%, a przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 3777,10 zł. Wynagrodzenie w woje-
wództwie wielkopolskim stanowiło 90,6% kwoty wynagrodzenia krajowego, co oznacza, że podobnie jak  
w większości województw było mniejsze niż przeciętnie w Polsce (zob. wykres 9).  
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Najlepiej byli wynagradzani zatrudnieni w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę (gdzie przeciętne wynagrodzenie było o 94,3% wyższe niż średnio w województwie), 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 48,1% wyższe od średniej) oraz górnictwo i wydobywanie (o 47,5% 
wyższe od średniej). Na stosunkowo niskim poziomie kształtowało się wynagrodzenie zatrudnionych w sekcjach 
zakwaterowanie i gastronomia (o 36,6% poniżej przeciętnego wynagrodzenia w województwie) oraz admini-
strowanie i działalność wspierająca (o 26,9% poniżej średniej). 

 
 

Wykres 9.  PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIE  BRUTTO  W  POLSCE  WEDŁUG 
                  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 

 

POLSKA

 
 
 
 

Biorąc pod uwagę jednostki gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 9, stwierdzono, 
że poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie wielkopolskim w 2014 r. osiągnął 
3597,69 zł, tj. o 2,3% wyżej niż przed rokiem. W większości powiatów przeciętne wynagrodzenie było niższe od 
notowanego dla województwa. Poziom ten przekroczyło tylko 6 powiatów: miasto Poznań (o 21,0% wyżej niż 
średnio w województwie), powiat szamotulski (o 6,1% wyżej), powiat leszczyński (o 2,2% wyżej), miasto Konin 
(o 1,5% wyżej), powiat pilski (o 1,1% wyżej) oraz powiat kolski (o 0,7% wyżej). Najniżej przeciętne wynagro-
dzenie kształtowało się w powiatach: kępińskim (o 29,3% niżej niż w województwie), jarocińskim (o 22,1% 
niżej), krotoszyńskim (o 20,8% niżej), rawickim (o 18,8% niżej) i grodziskim (o 17,3% niżej). 

W 2014 r. przeciętna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w woje-
wództwie wielkopolskim wyniosła 1836,25 zł i podobnie jak w większości województw była niższa od średniej 
w kraju (zob. wykres 10). W porównaniu z 2013 r. wzrost emerytury w województwie wielkopolskim wyniósł 
3,7% (przy wzroście przeciętnego wynagrodzenia o 3,6%), jednak nie wpłynęło to na zmniejszenie dystansu 
dzielącego tę wielkość od średniej krajowej.  

Na bardziej wyrównanym poziomie kształtowały się emerytury i renty rolników indywidualnych, pomimo 
niewielkiego wzrostu dystansu do wielkości krajowej. Świadczenia uzyskiwane przez rolników w województwie 
wielkopolskim w 2014 r. wyniosły średnio 1134,87 zł wobec 1143,73 zł w kraju. 
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Wykres 10.  PRZECIĘTNA  MIESIĘCZNA  EMERYTURA  I  RENTA  BRUTTO  W  POLSCE   
                    WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
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Budżety gospodarstw domowych 
 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych w 2014 r. w woje-
wództwie wielkopolskim wyniósł 1268,78 zł wobec 1340,44 zł w Polsce. Wśród pozostałych województw wiel-
kopolskie plasowało się pod tym względem na 8. miejscu, tj. o dwa miejsca wyżej niż przed rokiem (zob.  
wykres 11). W porównaniu z 2013 r. kwota dochodów rozporządzalnych na osobę w województwie wielkopol-
skim zwiększyła się o 5,1%, przy średnim wzroście w kraju o 3,2%. Również dochód do dyspozycji, w kwocie 
1237,37 zł, był mniejszy niż przeciętnie w Polsce, gdzie kształtował się na poziomie 1293,32 zł. 

Przeciętne miesięczne nominalne wydatki gospodarstwa domowego na osobę w 2014 r. w województwie 
wielkopolskim wyniosły 947,06 zł i w porównaniu z poprzednim rokiem obniżyły się o 0,6% (w kraju 
1078,74 zł; wzrost o 1,6%). Relacja przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę do dochodu rozporządzal-
nego w województwie wielkopolskim kształtowała się na poziomie 74,6% wobec 80,5% w kraju. Najwięcej 
w przeliczeniu na osobę wydatkowały gospodarstwa domowe w województwie mazowieckim, a kwota przecięt-
nych wydatków była tam o ponad 400 zł większa niż w wielkopolskim. Pod względem wielkości przeciętnych 
wydatków na osobę w 2014 r. wielkopolskie znalazło się dopiero na 14. miejscu w kraju (o trzy pozycje niżej niż 
przed rokiem), wyprzedzając jedynie dwa województwa: warmińsko-mazurskie – 922,62 zł i podkarpackie – 
900,95 zł (zob. wykres 11). 

W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2014 r. w województwie wielkopolskim zanotowano pogorszenie 
większości wskaźników zagrożenia ubóstwem materialnym, wyznaczonych na podstawie wyników badania 
budżetów gospodarstw domowych. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym, określający procentowy udział 
osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej minimum egzystencji, wyniósł 10,1% wobec 8,9% 
przed rokiem i 7,4% w kraju oraz 4,7% w województwie śląskim (najniższa wartość wskaźnika). Ubóstwo rela-
tywne, którego granicę ustalono na poziomie 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych, w woje-
wództwie wielkopolskim dotyczyło 21,7% osób w gospodarstwach domowych (19,2% w 2013 r.), przy średniej 
ogólnopolskiej 16,2% i najniższym odsetku (11,4%) w województwie mazowieckim. Poniżej tzw. ustawowej 
granicy ubóstwa (wyznaczonej przez kwotę, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej upraw-
nia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z systemu pomocy społecznej) żyło w województwie 
wielkopolskim 16,4% osób w gospodarstwach domowych, tj. o 0,9 p.proc. więcej niż w 2013 r. oraz 
o 4,2 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju (12,2%) i o 8,3 p.proc. więcej niż w województwie mazowieckim 
(8,1%).  
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Wykres 11.  DOCHÓD  ROZPORZĄDZALNY 
a
  I  WYDATKI 

a
  W  GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH 

                    W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
 

 

 
 

 

 

Struktura wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych w województwie wielkopolskim kształtowała 
się podobnie jak w kraju (zob. wykres 12).  

 

 

 

 

Wykres 12.  STRUKTURA  WYDATKÓW  W  GOSPODARSTWACH  DOMOWYCH  W  2014  R. 
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Tak jak w poprzednich latach, w 2014 r. gospodarstwa domowe najwięcej środków przeznaczały na zakup 
żywności i napojów bezalkoholowych (25,2% ogółu wydatków na osobę wobec 25,4% w 2013 r. i 24,4% 
w kraju) oraz na użytkowanie mieszkania i nośniki energii (21,6% wobec 22,1% przed rokiem i 20,1% w kraju). 

Z każdym rokiem zmienia się stan wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowa-
nia. W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2014 r. przybyło m.in. gospodarstw domowych wyposażonych 
w smartfony (wzrost udziału o 11,5 p.proc. do 34,4%), odbiorniki telewizyjne do odbioru naziemnej telewizji 
cyfrowej (o 11,1 p.proc. do 53,5%), odbiorniki telewizyjne inne niż kineskopowe (o 9,0 p.proc. do 77,1%) oraz 
laptopy (o 6,1 p.proc. do 57,3%).  

 

Zasoby mieszkaniowe 
 

Według bilansu zasobów mieszkaniowych, w końcu 2014 r. w województwie wielkopolskim było 1163,0 tys. 
mieszkań, tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w poprzednich latach, pod względem wielkości 
zasobów wielkopolskie plasowało się na 3. miejscu po województwach mazowieckim i śląskim. Inaczej jednak 
sytuacja mieszkaniowa w województwie wielkopolskim przedstawia się po odniesieniu wielkości zasobów do 
liczby ludności. Ten wskaźnik, tak jak w poprzednich latach, lokował wielkopolskie na przedostatnim miejscu 
w kraju, przed województwem podkarpackim (zob. wykres 13). W 2014 r. na 1000 ludności w województwie 
wielkopolskim przypadało średnio 335 mieszkań wobec 363 w kraju (w 2013 r. 332 wobec 360). Największymi 
zasobami mieszkaniowymi w województwie wielkopolskim dysponują miasta na prawach powiatu. W 2014 r. 
w Poznaniu wskaźnik liczony na 1000 ludności wyniósł 454 mieszkania, w Kaliszu – 415 mieszkań, w Koninie 
– 382 mieszkania i w Lesznie – 367 mieszkań. Wśród powiatów ziemskich najwięcej mieszkań na 1000 ludności 
przypadało w powiatach: gnieźnieńskim (329 mieszkań), poznańskim (328 mieszkań), pilskim (327 mieszkań) 
i międzychodzkim (326 mieszkań). Podobnie jak w poprzednich latach, relatywnie najmniej zasobów mieszka-
niowych miały powiaty: leszczyński (268 mieszkań na 1000 ludności), kaliski (272 mieszkania), wolsztyński 
(273 mieszkania), koniński (274 mieszkania), grodziski (275 mieszkań) oraz gostyński (277 mieszkań). 

 

 

 

 

 

 

Wykres 13.  ZASOBY  MIESZKANIOWE a  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
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W 2014 r. w województwie wielkopolskim na 1 osobę przypadało przeciętnie 27,0 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania, podczas gdy w kraju było to 26,7 m2 (przed rokiem 26,7 m2 wobec 26,3 m2). W 1 mieszkaniu 
mieszkało średnio 2,99 osób, natomiast na 1 izbę przypadało przeciętnie 0,74 osób (w kraju 2,75 i 0,72 osób). 
Mieszkania na wsi miały więcej izb i większą przeciętną powierzchnię użytkową niż w miastach (odpowiednio: 
4,52 izb i 98,3 m2 wobec 3,78 izb i 70,3 m2 w miastach), ale były gęściej zaludnione (3,61 osób na mieszkanie 
i 27,2 m2 powierzchni użytkowej na osobę wobec 2,62 osób i 26,9 m2 w miastach).  

W 2014 r. w województwie wielkopolskim odnotowano niewielkie zmiany w wyposażeniu lokali mieszkal-
nych w podstawowe instalacje. Podobnie jak przed rokiem, ustęp posiadało 95,9% mieszkań, a łazienkę – 
93,6%. Odsetek mieszkań obsługiwanych przez wodociągi w ciągu roku zwiększył się o 0,1 p.proc. do 98,5%, 
a mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie – o 0,2 p.proc. do 82,9%. Do sieci gazowej było podłączo-
nych 51,8% mieszkań, tj. o 0,3 p.proc. mniej niż przed rokiem. Sytuację w województwie wielkopolskim na tle 
kraju, z uwzględnieniem przekroju „miasto–wieś”, pokazuje wykres 14. 

 

 

 

 

Wykres 14.  MIESZKANIA  W  ZASOBACH  MIESZKANIOWYCH a  WYPOSAŻONE  W  INSTALACJE 
                    W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 

 

 

 
 
W 2014 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 14636 mieszkań, tj. o 7,7% więcej niż 

przed rokiem. Stanowiły one 10,2% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce. Pod względem 
liczby wybudowanych mieszkań wielkopolskie zajęło 3. miejsce po województwach mazowieckim 
(30670 mieszkań stanowiących 21,4% wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w kraju) i małopolskim 
(15630 mieszkań, tj. 10,9%). W przeliczeniu na 1000 ludności w województwie wielkopolskim przekazano do 
eksploatacji średnio 4,2 mieszkań (wobec 3,9 w 2013 r.), tj. o 0,5 p.proc. więcej niż przeciętnie w Polsce 
(3,7 mieszkań wobec 3,8 przed rokiem), ale mniej niż w województwach: mazowieckim (5,8 mieszkań wobec 
5,5), dolnośląskim (4,8 mieszkań wobec 5,7), pomorskim (4,7 mieszkań wobec 5,2) oraz małopolskim 
(4,6 mieszkań; podobnie jak przed rokiem); zob. wykres 15.  
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Wykres 15.  MIESZKANIA  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW   
                    W  2014  R. 
 
 

 
 
 
W większości powiatów województwa wielkopolskiego w 2014 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań 

niż przeciętnie w województwie (zob. wykres 16). Najwyższy wskaźnik, podobnie jak przed rokiem, zanotowa-
no w powiecie poznańskim, gdzie na 1000 ludności przypadało 9,3 nowych mieszkań. Średnią wojewódzką 
(4,2 mieszkań) przekroczyło jeszcze pięć powiatów: miasto Poznań (6,7 mieszkań), wrzesiński (6,5 mieszkań), 
leszczyński (5,1 mieszkań), średzki (5,0 mieszkań) i śremski (4,9 mieszkań). Najniższy wskaźnik zanotowano 
w powiecie chodzieskim, gdzie na 1000 mieszkańców przypadało 1,6 mieszkań.  

W przeliczeniu na 1000 zawartych małżeństw, w 2014 r. w województwie wielkopolskim przekazano do eks-
ploatacji 839 mieszkań (przy średniej dla całego kraju 760 mieszkań), co stanowiło 5. wielkość (tak samo jak 
przed rokiem) po województwach: mazowieckim (1231 mieszkań), dolnośląskim (1026 mieszkań), pomorskim 
(950 mieszkań) i małopolskim (900 mieszkań).  

W województwie wielkopolskim budownictwo mieszkaniowe najintensywniej rozwija się w powiecie  
poznańskim; w przeliczeniu na 1000 zawartych małżeństw w 2014 r. powstało tam 1968 mieszkań. Wskaźnik 
wyższy od średniej wojewódzkiej zanotowano jeszcze w Poznaniu (1444 mieszkania), a także w powiatach: 
wrzesińskim (1436 mieszkań), leszczyńskim (968 mieszkań), śremskim (922 mieszkania) i średzkim 
(903 mieszkania). W pozostałych powiatach wartości tego miernika kształtowały się poniżej średniej wojewódz-
kiej, a najniższy wskaźnik odnotowano w powiecie chodzieskim, gdzie na 1000 zawartych małżeństw oddano do 
użytkowania 366 mieszkań.  
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Wykres 16.  MIESZKANIA  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA 
 

 
 
Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo budowanych mieszkań w województwie wielkopolskim w 2014 r. 

wynosiła 103,3 m2, czyli o 9,3 m2 mniej niż w 2013 r., ale o 2,4 m2 więcej niż średnio w Polsce (100,9 m2). Pod 
względem przeciętnej wielkości nowo budowanych mieszkań wielkopolskie zajęło 7. miejsce wśród wszystkich 
województw (o jedną pozycję niżej niż w 2013 r.). Największe mieszkania w województwie wielkopolskim 
oddano do użytkowania w powiatach: wolsztyńskim (o przeciętnej powierzchni 153,1 m2) i tureckim (147,3 m2). 
Najmniejszą przeciętną powierzchnię użytkową miały nowo wybudowane mieszkania w Poznaniu (64,3 m2) 
i Koninie (74,7 m2); zob. wykres 16.  

 
Transport i łączność 

 

Według stanu na koniec 2014 r., w województwie wielkopolskim było zarejestrowanych 2016,9 tys. samo-
chodów osobowych. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 61,4 tys. (wzrost o 3,1%; w kraju o 3,2%). 
W przeliczeniu na 1000 ludności przypadało 581 samochodów osobowych, tj. o 17 więcej niż w 2013 r. i o 61 
więcej niż przeciętnie w kraju. Wielkopolskie od lat utrzymuje pod tym względem czołową pozycję wśród 
wszystkich województw (zob. wykres 17); dystans dzielący je od województwa podlaskiego, zajmującego w tym 
rankingu ostatnią lokatę, w 2014 r. wyniósł 134 samochody i w ciągu roku zwiększył się o 4. 
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Wykres 17.  SAMOCHODY  OSOBOWE  NA  1000  LUDNOŚCI  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW 
                    W  2014  R. 
                    Stan w dniu 31 XII 

 

 
 
 

 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim było zarejestrowanych 7,9 tys. autobusów (7,5% ich ogólnej licz-
by w kraju). W porównaniu z poprzednim rokiem w województwie wielkopolskim przybyło 265 autobusów 
(wzrost o 3,5%; w kraju o 3,4%). 

Sieć komunikacji miejskiej w województwie wielkopolskim w 2014 r. obejmowała 5328 km linii (wzrost 
o 10,4% w porównaniu z rokiem poprzednim), w tym 5088 km linii autobusowych. Pod względem długości linii 
komunikacyjnych wielkopolskie zajęło 3. miejsce po województwach śląskim i mazowieckim, o jedną pozycję 
wyżej niż przed rokiem. Tabor komunikacji miejskiej składał się z 832 autobusów i 320 tramwajów. Zwiększyła 
się liczba pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych; w przypadku autobusów tabor 
liczył 730 pojazdów (o 74 więcej niż w 2013 r.), a w przypadku tramwajów – 93 pojazdy (o 5 więcej).  

W 2014 r. na obszarze województwa wielkopolskiego działało 690 placówek pocztowych operatora wyzna-
czonego (do 2012 r. operatora publicznego), tj. o 60 mniej niż przed rokiem (w kraju o 344 placówki mniej). 
Stanowiły one 9,2% wszystkich jednostek tego typu w kraju. Pod względem liczby placówek pocztowych woje-
wództwo wielkopolskie zajmowało 3. miejsce po województwach mazowieckim i śląskim. Podobnie jak w po-
przednim roku, także w 2014 r. więcej placówek ubyło na wsi niż w miastach (54 wobec 6). Na 1 placówkę 
pocztową przypadały średnio 5033 osoby (w kraju 1 placówka obsługiwała przeciętnie 5103 osoby). W miastach 
wskaźnik był wyższy i wynosił 5099 osób wobec 4954 osoby na wsi (w Polsce 5793 wobec 4321).  

Liczba abonentów telefonicznych operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej (standardowe łącza 
główne) w 2014 r. w województwie wielkopolskim wyniosła 380,8 tys. i w stosunku do poprzedniego roku 
zmniejszyła się o 7,8% (w kraju o 6,2%). W miastach liczba abonentów była o 11,8% mniejsza niż przed ro-
kiem, natomiast na wsi zwiększyła się o 12,7%. Na 1000 ludności w wielkopolskich miastach przypadało ponad 
3-krotnie więcej telefonów niż na wsi (odpowiednio: 159,4 wobec 48,6; w kraju 159,6 wobec 59,5). Pod wzglę-
dem liczby abonentów telefonicznych operatorów telekomunikacyjnych sieci publicznej wielkopolskie znalazło 
się na 4. miejscu w Polsce po województwach: mazowieckim, śląskim i małopolskim, natomiast wskaźnik liczo-
ny na 1000 ludności (średnio 109,6 abonentów, przy przeciętnej w kraju 119,8) lokował województwo wielko-
polskie na miejscu 10. (zob. wykres 18). 
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Wykres 18.  STANDARDOWE  TELEFONICZNE  ŁĄCZA  GŁÓWNE  NA  1000  LUDNOŚCI  W  POLSCE   
                    WEDŁUG  WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
                    Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 
 

 
 

Według stanu na koniec 2014 r., w województwie wielkopolskim było zarejestrowanych 532,9 tys. abonen-
tów telewizji kablowej (3. miejsce wśród wszystkich województw). W porównaniu z poprzednim rokiem ich 
liczba zwiększyła się o 22,6%, przy wzroście w kraju o 3,1%. W przeliczeniu na 1000 ludności w województwie 
wielkopolskim przypadało 153 abonentów telewizji kablowej (w kraju 127; w 2013 r. 125 wobec 123). Wskaź-
nik ten lokował województwo wielkopolskie na 3. miejscu w kraju, tj. o pięć pozycji wyżej niż przed rokiem. 

 
Baza noclegowa turystyki 
 

Według stanu na koniec lipca 2014 r., w 711 turystycznych obiektach1 noclegowych (łącznie z pokojami  
gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi) w województwie wielkopolskim było dostępnych łącznie 42,6 tys. 
miejsc noclegowych. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba miejsc zwiększyła się o ponad 800, tj. o 2,0% 
(przy podobnym wzroście w kraju – o 2,1%). Przybyło przede wszystkim miejsc w hotelach (o 1375 miejsc 
więcej niż przed rokiem), ale także w pensjonatach, hostelach, domach pracy twórczej, ośrodkach wczasowych 
i kolonijnych oraz szkolnych schroniskach młodzieżowych. Zmniejszyła się liczba miejsc noclegowych m.in. 
w motelach i innych obiektach hotelowych, w pokojach gościnnych, na kempingach i polach biwakowych oraz 
w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych. Baza hotelowa w województwie wielkopolskim w końcu lipca 
2014 r. obejmowała 231 hoteli, 15 moteli, 20 pensjonatów i 78 innych obiektów hotelowych; łącznie w tej bazie 
było 22,6 tys. miejsc noclegowych, a ponad 30% spośród nich znajdowało się w obiektach hotelowych w Pozna-
niu. 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim na 10 tys. ludności przypadały średnio 123 miejsca noclegowe, 
przy średniej ogólnopolskiej 180 miejsc. Największą bazą noclegową dysponowały powiaty: międzychodzki 
(574 miejsca na 10 tys. ludności), leszczyński (552 miejsca), wolsztyński (334 miejsca) i słupecki (308 miejsc). 
Najsłabiej rozwinięte pod tym względem były powiaty południowej i wschodniej części województwa: turecki 
(21 miejsc), kępiński (23 miejsca), Konin (25 miejsc) oraz kolski i rawicki (28 miejsc); zob. wykres 19. 

 
 

                                                           
1  Posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. 
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Wykres 19.  BAZA  NOCLEGOWA  TURYSTYKI a  W  2014  R. 

 

MIEJSCA NOCLEGOWE na 10 tys. ludności (stan w dniu 31 VII)

W nawiasach podano liczbę powiatów.
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W 2014 r. z noclegów w obiektach turystycznych skorzystało łącznie 1766,0 tys. osób (o 10,7% więcej niż 
przed rokiem; w kraju więcej o 7,2%), w tym 267,0 tys. z zagranicy (o 10,7% więcej niż przed rokiem; w kraju 
więcej o 4,3%). Obcokrajowcy stanowili 15,1% wszystkich korzystających z bazy noclegowej turystyki 
w województwie wielkopolskim i 4,9% ogólnej ich liczby w Polsce (w 2013 r. 15,1% i 4,6%). W województwie 
wielkopolskim w obiektach turystycznych gościom z zagranicy udzielono łącznie 507,6 tys. noclegów (o 7,2% 
więcej niż przed rokiem; w kraju o 4,2% więcej), co stanowiło 16,2% ogółu noclegów udzielonych w wojewódz-
twie i 3,9% noclegów udzielonych turystom zagranicznym w całym kraju (przed rokiem odpowiednio 16,7% 
i 3,8%). 
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Wykres 20.  STOPIEŃ  WYKORZYSTANIA  MIEJSC  NOCLEGOWYCH 
a
  W  POLSCE  WEDŁUG 

                    WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 
 

 
 

 
 
 

Wykorzystanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim jest ciągle mniejsze od możliwości w tym 
zakresie. W 2014 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach turystycznych wyniósł tu średnio 
25,7% wobec 34,8% w kraju (przed rokiem 23,9% wobec 33,8%). Pod względem wykorzystania miejsc nocle-
gowych wielkopolskie zajmuje jedną z niższych pozycji wśród województw, o jedno miejsce wyżej niż przed 
rokiem (zob. wykres 20). W ujęciu powiatowym, miejsca noclegowe, jakimi dysponowały obiekty turystyczne, 
najpełniej zostały wykorzystane w Poznaniu (37,8% wobec 34,9% w 2013 r.), w powiatach grodziskim (27,5% 
wobec 14,5%) i wągrowieckim (27,5% wobec 27,0%), w Koninie (27,3% wobec 27,2%) oraz w powiecie gnieź-
nieńskim (27,1% wobec 27,5%), natomiast w najmniejszym stopniu w powiatach tureckim (12,1% wobec 20,4% 
przed rokiem) i słupeckim (12,8% wobec 10,7% przed rokiem).  

Spośród ogółu turystów odwiedzających województwo wielkopolskie najwięcej skorzystało z bazy noclego-
wej w Poznaniu (41,4%), a także w powiatach: poznańskim (10,3%), konińskim (8,8%) i gnieźnieńskim (4,6%). 
Większość turystów zagranicznych korzystała z miejsc noclegowych w Poznaniu (68,3% ogólnej liczby obco-
krajowców). 

W 2014 r. w obiektach turystycznych w województwie wielkopolskim funkcjonowało 610 placówek gastro-
nomicznych, w tym 314 restauracji oraz 186 barów i kawiarni. Większość restauracji (69,7%), a także barów 
i kawiarni (62,9%) mieściło się w hotelach, natomiast stołówki działały głównie w pozostałych obiektach tury-
stycznych (79,4%).  

 
Ochrona zdrowia 
 

Według danych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 2014 r. kadra medyczna 
(poza pracownikami, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji państwowej 
lub samorządowej, albo NFZ) w województwie wielkopolskim obejmowała m.in. 5503 lekarzy, 491 dentystów, 
14367 pielęgniarek, 2602 położne i 2517 farmaceutów. W porównaniu z poprzednim rokiem w grupach pielę-
gniarek i położnych przybyło osób z tytułem magistra.  
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W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim w 2014 r. działało 1817 przy-
chodni, zarejestrowano także 769 praktyk lekarskich prowadzonych w ramach kontraktu z NFZ. Wskaźnik okre-
ślający liczbę ludności przypadającą na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (łącznie z praktykami le-
karskimi) w 2014 r. wyniósł 1343 osoby, przy średniej ogólnopolskiej wynoszącej 1483 osoby i lokował wielko-
polskie w środkowej części listy województw (zob. wykres 21). W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
w 2014 r. w województwie wielkopolskim udzielono łącznie 26880,9 tys. porad. W przeliczeniu na 
1 mieszkańca oznaczało to 7,1 porad – w przypadku porad lekarskich i 0,7 – dla porad stomatologicznych (przy 
średniej liczbie porad w kraju, odpowiednio: 7,2 i 0,9).  

 

 

 

 

 

Wykres 21.  LUDNOŚĆ  OBJĘTA  OPIEKĄ  ZDROWOTNĄ  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW 
                    W  2014  R. 
     Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

 

 

 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim 63 szpitale ogólne dysponowały 15,7 tys. łóżek (łącznie z łóżkami 
i inkubatorami dla noworodków). Na 1 łóżko przypadały średnio 222 osoby, przy przeciętnej dla kraju 205 osób. 
Wskaźnik obsady łóżek szpitalnych w województwie wielkopolskim należał do najwyższych w Polsce. Więcej 
osób przypadało tylko na łóżko szpitalne w trzech województwach: pomorskim – 247 osób, lubuskim – 230 osób 
i małopolskim – 225 osób (zob. wykres 21).  

 
Edukacja  
 

W roku szkolnym 2014/15 edukacja na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym 
i policealnym, łącznie ze szkołami dla dorosłych, w województwie wielkopolskim objęła 492,2 tys. osób, tj. 
o 2,4% więcej niż przed rokiem. Do szkół dla dzieci i młodzieży (podstawowych, gimnazjów 
i ponadgimnazjalnych) uczęszczało 450,4 tys. uczniów, z tego 7,0 tys. uczyło się w szkołach specjalnych. 
W większości typów szkół na 1 placówkę przypadało więcej uczniów niż przeciętnie w kraju (zob. wykres 22).  

W roku szkolnym 2014/15 nauczanie w zakresie szkoły podstawowej w województwie wielkopolskim objęło 
227,4 tys. uczniów, tj. o 8,9% więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Wzrost liczby uczniów był konsekwen-
cją zmian w systemie oświatowym, wprowadzających obowiązek szkolny dla 6-latków urodzonych w pierwszej 
połowie 2008 r. (w porównaniu z rokiem szkolnym 2013/14 liczba pierwszoklasistów zwiększyła się w ten  
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sposób o 46,8%). Wyłączając szkoły specjalne, na 1 szkołę podstawową w województwie wielkopolskim przy-
padało średnio 196 uczniów, tj. o 16 osób więcej niż przed rokiem i o 17 osób więcej niż przeciętnie w kraju 
(179 uczniów wobec 168 przed rokiem). Wyższy wskaźnik notowano w miastach, gdzie kształtował się na po-
ziomie 378 uczniów na szkołę, podczas gdy na wsi wyniósł średnio 116 uczniów. Relatywnie najwięcej uczniów 
miały szkoły podstawowe w miastach na prawach powiatu, gdzie na 1 szkołę przypadało przeciętnie ponad 300 
uczniów (398 uczniów w Koninie; 380 – w Lesznie; 326 – w Poznaniu i 307 – w Kaliszu). Podobnie jak w po-
przednich latach, najmniejsza obsada charakteryzowała szkoły powiatu kaliskiego, gdzie na 1 placówkę przypa-
dało 98 uczniów. 

W gimnazjach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/15 uczyło się 105,6 tys. osób, tj. o 2,4% mniej 
niż przed rokiem (w tym 2,6 tys. w szkołach specjalnych). Nie wliczając gimnazjów specjalnych, w gimnazjach 
dla młodzieży kształciło się przeciętnie 171 uczniów (o 4 mniej niż w poprzednim roku), przy średniej w kraju 
162 uczniów na szkołę (167 uczniów w roku szkolnym 2013/14). W miastach notowano wskaźnik wyższy niż na 
wsi (odpowiednio 231 uczniów wobec 118).  

 

Wykres 22.  LICZBA  UCZNIÓW  NA  1  SZKOŁĘ 
a
  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/15 

                    Stan na początku roku szkolnego 
 
 

 
 
 
 

Do liceów ogólnokształcących dla młodzieży w roku szkolnym 2014/15 w województwie wielkopolskim 
uczęszczało 45,1 tys. uczniów, tj. o 2,9% mniej niż przed rokiem. Nie wliczając szkół specjalnych, na 1 liceum 
przypadało średnio 250 uczniów wobec 257 przed rokiem (w kraju 236 wobec 243), natomiast w liceach ogól-
nokształcących specjalnych wskaźnik wyniósł 19 uczniów na szkołę wobec 17 uczniów w kraju (przed rokiem 
20 uczniów wobec 21 w kraju). 

W roku szkolnym 2014/15 szkolnictwo zawodowe dla młodzieży obejmowało: szkoły zasadnicze zawodowe, 
technika, specjalne szkoły przysposabiające do pracy oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnie-
nia zawodowe. Nie funkcjonowały już natomiast na tym poziomie technika uzupełniające, licea profilowane oraz 
licea uzupełniające. Naukę w szkołach zawodowych dla młodzieży kontynuowało łącznie 72,3 tys. uczniów 
(o 0,7% więcej niż przed rokiem), z czego w szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 2,0 tys. osób. Na  
1 szkołę zawodową dla młodzieży (nie wliczając szkół specjalnych) przypadało 223 uczniów, przy średniej  
w kraju 207 uczniów (przed rokiem 206 wobec 193). W województwie wielkopolskim w szkołach zawodowych 
specjalnych (łącznie z przysposabiającymi do pracy), podobnie jak w poprzednich latach, było przeciętnie 26 
uczniów, przy średniej ogólnopolskiej 28 uczniów.  
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W szkołach policealnych naukę kontynuowało 21,6 tys. uczniów, tj. o 3,3% mniej niż przed rokiem, w tym 32 
uczniów szkół policealnych specjalnych. Na 1 szkołę policealną w województwie wielkopolskim (wyłączając 
szkoły specjalne) przypadało 106 uczniów wobec 112 w kraju (przed rokiem 109 wobec 114). 

W roku akademickim 2014/15 na 38 wielkopolskich wyższych uczelniach studiowało 143,0 tys. studentów, tj. 
o 4,5% mniej niż przed rokiem (w całym kraju liczba studentów zmniejszyła się o 5,2%). W liczbie tej było 
2,9 tys. cudzoziemców. Studenci z wielkopolskich szkół wyższych stanowili 9,7% ogółu osób studiujących 
w kraju. Na studiach stacjonarnych zarejestrowanych było 58,9% ogólnej liczby studentów, a na niestacjonar-
nych 41,1% (w kraju udziały te wyniosły odpowiednio 63,3% i 36,7%). Proporcje te kształtowały się różnie na 
poszczególnych uczelniach. Biorąc pod uwagę tylko uczelnie o znaczącym udziale w zbiorowości studiujących, 
największy odsetek studentów stacjonarnych miały: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piasec-
kiego (86,5%), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego (82,2%), Uniwersytet Ekonomiczny 
(79,8%), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (75,8%), Politechnika Poznańska (72,4%) oraz Uniwersytet Przy-
rodniczy (70,7%). Największą uczelnią w województwie wielkopolskim jest Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. W roku akademickim 2014/15 na licznych kierunkach tej uczelni, wliczając filie, punkty kon-
sultacyjne i zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, studiowało łącznie 39,2 tys. osób, tj. 27,4% wszystkich studen-
tów kształcących się na wielkopolskich uczelniach. 

 

Kultura 
 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim działały 694 biblioteki i filie oraz 136 punktów bibliotecznych, co 
w skali kraju stanowiło odpowiednio 8,6% oraz 10,5%. Na 1 bibliotekę przypadały średnio 5004 osoby, podczas 
gdy w kraju jedna taka placówka obsługiwała przeciętnie 4754 osoby.  

Księgozbiór bibliotek publicznych w województwie wielkopolskim w końcu 2014 r. obejmował 11935,8 tys. 
woluminów, co stanowiło 9,1% zasobów bibliotecznych w kraju. Na 1 bibliotekę przypadało średnio 17199 
woluminów, czyli więcej niż przeciętnie w kraju (16152 woluminy). Pod względem wielkości księgozbioru, 
przeliczonej na 1000 mieszkańców, wielkopolskie (gdzie wskaźnik ten wyniósł 3437 egzemplarzy wobec 
3398 egzemplarzy w kraju) zajmowało 9. miejsce wśród wszystkich województw (zob. wykres 23), podobnie jak 
w poprzednich latach. 

W roku 2014 w bibliotekach było zarejestrowanych 527,4 tys. czytelników, tj. o 1,8% mniej niż przed rokiem. 
W ogólnej liczbie mieszkańców województwa czytelnicy bibliotek publicznych stanowili 15,2%, a ich udział 
w czytelnictwie krajowym kształtował się na poziomie 8,4%. W 2014 r. z bibliotek wypożyczono łącznie 
10730,3 tys. woluminów, czyli o 1,4% mniej niż przed rokiem. Wskaźnik wypożyczeń na 1000 ludności wyniósł 
tu 3093 woluminy wobec 3142 przed rokiem (w Polsce 2998 woluminów wobec 3088), co spowodowało wzrost 
o jedno miejsce w rankingu województw, z pozycji 6. na 5. (zob. wykres 23). Wskaźnik wypożyczeń na 1 czy-
telnika w województwie wielkopolskim wyniósł 20,3 woluminów, podobnie jak w 2013 r. (w kraju 18,3 wolu-
minów wobec 18,5). Wartość tego wskaźnika lokowała województwo wielkopolskie na 3. miejscu w kraju, po-
dobnie jak przed rokiem. 
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Wykres 23.  DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEK  PUBLICZNYCH  W  POLSCE  WEDŁUG  WOJEWÓDZTW 
                    W  2014  R. 

 

 
 
W 2014 r. na terenie województwa wielkopolskiego działalność wystawienniczą prowadziło 90 muzeów i od-

działów muzealnych, czyli 10,7% wszystkich placówek tego typu w Polsce. Zbiory muzealne prezentowane były 
tu w ramach 233 wystaw stałych oraz poprzez organizowanie wystaw czasowych. Na terenie kraju wielkopolskie 
muzea zorganizowały łącznie 383 czasowe wystawy własne i obce (w tym 4 z zagranicy), co stanowiło 7,8% 
ogółu ekspozycji w Polsce (przed rokiem 7,6%). Wystawy te obejrzało 1109,4 tys. osób, tj. 3,6% wszystkich 
odwiedzających wystawy muzealne w kraju. Wskaźnik zwiedzających na 1000 ludności wyniósł 320 osób wo-
bec 795 osób w kraju. W województwie wielkopolskim 28,7% ogółu zwiedzających muzea i wystawy stanowiła 
młodzież szkolna (w skali kraju udział ten kształtował się na poziomie 19,1%).  

Teatry i instytucje muzyczne mające swą siedzibę w województwie wielkopolskim w 2014 r. na obszarze ca-
łego kraju zorganizowały łącznie 3549 przedstawień i koncertów (6,3% ogólnej liczby spektakli w kraju), z tego 
1736 w stałej sali. W imprezach tych uczestniczyło łącznie 694,0 tys. widzów, tj. o 19,1% więcej niż przed ro-
kiem. Na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 r. odbyło się 3730 przedstawień i koncertów zorgani-
zowanych przez teatry i instytucje muzyczne z całego kraju (w tym również z województwa wielkopolskiego). 
Liczba widzów uczestniczących w tych przedstawieniach wyniosła 738,9 tys., co w skali kraju stanowiło 6,0% 
(przed rokiem 5,6%). W porównaniu z poprzednim rokiem frekwencja na koncertach i przedstawieniach zorga-
nizowanych na terenie województwa wielkopolskiego zwiększyła się o 15,5%, przy wzroście liczby widzów 
w kraju o 7,0%. Wskaźnik widzów na 1000 ludności w tym czasie wzrósł ze 185 do 213 (w kraju z 298 do 319), 
a jego wartość lokowała województwo wielkopolskie na 13. pozycji w Polsce, tak samo jak w poprzednich la-
tach.  

W 2014 r. w województwie wielkopolskim działało 45 kin stałych, dysponujących 28,3 tys. miejsc na wi-
downi, które stanowiły 10,6% ogółu takich miejsc w kraju. W kinach stałych odbyły się 165562 seanse, czyli 
9,4% wszystkich pokazów filmowych w kraju. Liczba seansów kinowych w ciągu roku wzrosła o 10,9%, przy 
wzroście w kraju o 6,8%. Seanse te obejrzało 3960,7 tys. widzów (9,7% ogółu korzystających z tej formy roz-
rywki w Polsce), tj. o 11,2% więcej niż w 2013 r. (w kraju o 11,1%). Wskaźnik widzów na 1000 ludności 
w 2014 r. w województwie wielkopolskim wyniósł 1142 osoby, przy przeciętnej w kraju 1066 osób (przed ro-
kiem 1029 osób wobec 959 osób w kraju). Pod względem frekwencji w kinach województwo wielkopolskie 
utrzymało 4. miejsce w kraju (zob. wykres 24).  
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Wykres 24.  WIDZOWIE  W  KINACH  STAŁYCH  NA  1000  LUDNOŚCI  W  POLSCE  WEDŁUG 
                    WOJEWÓDZTW  W  2014  R. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo publiczne 
 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych 
postępowaniach przygotowawczych wyniosła 76459 (bez czynów karalnych popełnionych przez nieletnich). 
Najwięcej przestępstw miało charakter kryminalny; w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych w wojewódz-
twie stanowiły one 64,1% (wobec 67,9% w kraju). Ponad połowa wszystkich stwierdzonych przestępstw była 
skierowana przeciwko mieniu (54,0%; w kraju 54,4%). Najczęściej były to kradzieże rzeczy (34,9% przestępstw 
przeciw mieniu) oraz oszustwa (29,5%).  

W 2014 r. w województwie wielkopolskim wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych 
przez Policję ukształtował się na poziomie 71,8% wobec 65,2% w kraju. Ze względu na poziom tego miernika 
województwo wielkopolskie w 2014 r. zajęło 4. lokatę w Polsce, tj. o 2 miejsca niżej niż przed rokiem. Wyższy 
wskaźnik zanotowano w województwach: świętokrzyskim (72,3%), lubelskim (72,2%) i lubuskim (71,9%). 

W 2014 r. w województwie wielkopolskim największa skuteczność ścigania dotyczyła przestępstw przeciwko 
rodzinie i opiece (99,2%; tak samo jak w kraju) oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeń-
stwu w komunikacji (98,8%; w kraju 98,3%). 

Przestrzenne zróżnicowanie wykrywalności sprawców przestępstw w województwie wielkopolskim w 2014 r. 
ilustruje wykres 25. 

 
 
 
 



52 

 

Wykres 25.  WSKAŹNIK  WYKRYWALNOŚCI  SPRAWCÓW  PRZESTĘPSTW  STWIERDZONYCH 
                    PRZEZ  POLICJĘ  W  2014  R. 
 
 

 
 
 

Produkt krajowy brutto  
 

Wielkopolskie jest jednym z silniejszych gospodarczo województw w kraju. Takie charakterystyki, jak zna-
czący udział w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB), wyższy niż przeciętnie w Polsce poziom PKB 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, rozmiary wytworzonej wartości dodanej brutto (WDB) sektora przedsiębiorstw 
i sektora gospodarstw domowych oraz wpływ na kreowanie dochodów gospodarstw domowych (pierwotnych 
i do dyspozycji), od wielu lat stawiają je w krajowej czołówce. W 2013 r. województwo wielkopolskie, kwotą 
159784 mln zł, wytworzyło 9,6% wielkości krajowej PKB (zob. wykres 26). W porównaniu z 2012 r. wartość 
PKB zwiększyła się tu o 3,2%, licząc w cenach bieżących i o 1,7% – w cenach stałych (w kraju zanotowano 
wzrost odpowiednio o 1,7% i 1,3%). 
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Wykres 26.  UDZIAŁ  REGIONÓW  I  WOJEWÓDZTW  W  TWORZENIU  PRODUKTU  KRAJOWEGO 
                    BRUTTO  W  2013  R. 
 
 

 
 

 

Jednym z podstawowych mierników, określających rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, jest wartość 
PKB przeliczona na 1 mieszkańca. W 2013 r. przeciętny poziom tego wskaźnika dla województwa wielkopol-
skiego wyniósł 46135 zł, kształtując się o 3,1% wyżej niż przed rokiem (licząc w cenach bieżących), przy śred-
niej dla kraju 43020 zł (o 1,8% wyżej niż w 2012 r.). Podobnie jak w poprzednich latach, poziom krajowy prze-
kroczyły tylko 4 województwa: mazowieckie (o 60,5% więcej od średniej ogólnopolskiej), dolnośląskie 
(o 11,9% więcej od średniej), wielkopolskie (o 7,2% więcej od średniej) i śląskie (o 4,0% więcej od średniej). 
W pozostałych województwach wartość PKB na 1 mieszkańca była mniejsza od średniej krajowej (zob.  
wykres 27). 

 
Wykres 27.  PRODUKT  KRAJOWY  BRUTTO  NA  1  MIESZKAŃCA  W  POLSCE  WEDŁUG 
                    WOJEWÓDZTW 
 

 



54 

 

Spośród podregionów województwa wielkopolskiego największy udział w tworzeniu PKB ma miasto Poznań. 
W 2013 r. powstało tu 29,7% wartości PKB województwa (29,6% w 2011 i 2012 r.) oraz 2,9% wielkości krajo-
wej (2,8% w dwóch poprzednich latach). Pod względem wielkości PKB Poznań uplasował się na 3. miejscu 
wśród wszystkich podregionów w Polsce, natomiast wartość PKB przeliczona na 1 mieszkańca zapewniła mu 
2. lokatę za m. st. Warszawą. Wskaźnik ten, który w 2013 r. wyniósł 86411 zł, o 87,3% przekroczył poziom 
średniej wojewódzkiej i był 2-krotnie wyższy od wielkości krajowej. 

Województwo wielkopolskie zajmuje stosunkowo wysoką pozycję również w procesie tworzenia wartości 
dodanej brutto (WDB) rozpatrywanej oddzielnie dla poszczególnych grup rodzajów działalności. W 2013 r. 
wielkopolskie wytworzyło m.in. 13,6% krajowej WDB rolnictwa, 10,6% – przemysłu, 9,8% – sekcji: handel; 
naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia,  
informacja i komunikacja oraz 9,4% – budownictwa. 

Największą część WDB w województwie wielkopolskim generują jednostki handlowe, transportowe, związa-
ne z zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacją i komunikacją, a także jednostki przemysłowe. W 2013 r. 
jednostki czterech wymienionych wyżej sekcji wytworzyły 29,9% wojewódzkiej WDB (przy przeciętnym udzia-
le w kraju na poziomie 29,5%). Udział przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł w tym czasie 28,5% (w kraju 
26,0%). 

W 2013 r. dochody pierwotne brutto gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim wyniosły 
102136 mln zł, tj. o 1,3% więcej niż w 2012 r. (podobnie jak w kraju). W przeliczeniu na 1 mieszkańca woje-
wództwa dało to kwotę 29490 zł, tj. o 5,5% większą niż przeciętnie w kraju. Udział województwa wielkopol-
skiego w tworzeniu dochodów pierwotnych brutto w całym sektorze gospodarstw domowych w 2013 r. wyniósł 
9,5% i był mniejszy jedynie od udziałów województw mazowieckiego (19,4%) oraz śląskiego (12,8%). Dochody 
do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2013 r. zamknęły 
się kwotą 94106 mln zł, tj. o 1,0% większą od uzyskanej w roku 2012 (w kraju większą o 1,6%). W przeliczeniu 
na 1 mieszkańca województwa przypadało 27171 zł, czyli o 0,9% więcej niż w 2012 r. i o 3,8% więcej niż prze-
ciętnie w kraju. Wielkopolskie było jednym z pięciu województw, gdzie wskaźnik przewyższył poziom średniej 
krajowej, a jego wielkość dała temu regionowi 4. miejsce po województwach: mazowieckim (o 21,4% więcej 
niż w kraju), śląskim (o 13,7% więcej) i dolnośląskim (o 4,3% więcej), a przed łódzkim (o 1,4% więcej). 
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Podsumowanie 
 
 

Porównanie charakterystyk opisujących warunki życia w województwie wielkopolskim w 2014 r. z ich od-
powiednikami z lat poprzednich oraz odniesienie ich do wielkości ogólnokrajowych prowadzi m.in. do następu-
jących wniosków: 

• w województwie wielkopolskim, podobnie jak w całej Polsce, postępuje proces starzenia się ludności. Od 
roku 2010 odsetek osób w wieku 65 lat i więcej zwiększył się tu o 2,3 p.proc., a wiek środkowy przesunął 
się z 36,7 do 38,2 lat. W województwie wielkopolskim ciągle utrzymuje się przewaga urodzeń żywych nad 
zgonami decydująca o wielkości współczynnika przyrostu naturalnego, który należy do najwyższych  
w Polsce (2. lokata za województwem pomorskim) i znacznie przewyższa średnią krajową. Wielkopolskie 
jest również województwem charakteryzującym się dużym natężeniem migracji, przy czym napływ migra-
cyjny nadal jest tu większy niż odpływ, co oznacza dodatnie saldo, przeciwnie niż w kraju; 

• w województwie wielkopolskim podejmowane są działania na rzecz ochrony środowiska (m.in. ogranicza-
nie emisji pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza, oczyszczanie ścieków), jednak poprawa sytua-
cji następuje tu często wolniej niż w kraju; 

• utrzymuje się dobra, w porównaniu z ogólnokrajową, sytuacja na rynku pracy, o czym m.in. świadczą 
większy od przeciętnego w kraju udział pracujących w liczbie mieszkańców i najniższa stopa bezrobocia 
rejestrowanego; 

• w województwie wielkopolskim systematycznie rośnie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodo-
wej, jednak jego kwota nadal pozostaje mniejsza od średniej ogólnopolskiej, a dystans dzielący te dwie 
wielkości nieznacznie wrósł; 

• świadczenia emerytalno-rentowe z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w województwie 
wielkopolskim są ciągle mniejsze niż przeciętnie w Polsce, a zbieżne z krajowym tempo ich wzrostu spra-
wia, że dzielący te wielkości dystans nie zmienia się. Na podobnym poziomie kształtują się wciąż kwoty 
przeciętnych rent i emerytur wypłacanych rolnikom indywidualnym w województwie wielkopolskim  
i w kraju; 

• szybsze niż w kraju tempo wzrostu kwoty przeciętnego dochodu rozporządzalnego w gospodarstwach do-
mowych (na 1 osobę) wpłynęło na nieznaczne zbliżenie pod tym względem województwa wielkopolskiego 
do poziomu krajowego. Natomiast spadek kwoty wydatków w gospodarstwach domowych (na 1 osobę) 
w województwie wielkopolskim, przy jednoczesnym wzroście dla Polski, spowodował dalszy wzrost dy-
stansu dzielącego województwo wielkopolskie od średniej krajowej; 

• w województwie wielkopolskim pogorszyły się wskaźniki zagrożenia ubóstwem materialnym. Pod wzglę-
dem wartości tych wskaźników, przewyższających przeciętny poziom notowany w Polsce, wielkopolskie 
lokuje się w dolnej części listy województw, w granicach 13. miejsca;  

• przy niezmienionej wartości dla kraju, w województwie wielkopolskim odnotowano nieznaczny wzrost 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Największy wpływ na poziom tego wskaźnika miał 
wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, towarów i usług związanych z rekreacją 
i kulturą oraz z mieszkaniem, a także spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych, odzieży i obuwia, 
jak też towarów i usług związanych z transportem; 

• poprawiają się warunki mieszkaniowe ludności województwa wielkopolskiego (zwiększa się liczba miesz-
kań, większa jest także przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę, zmniejsza się zaludnie-
nie mieszkań i coraz lepsze jest ich wyposażenie w podstawowe instalacje), jednak potrzeby w tym zakre-
sie są nadal znaczne, o czym świadczy wskaźnik odnoszący wielkość zasobów mieszkaniowych do liczby 
ludności, który od lat lokuje województwo wielkopolskie na przedostatnim miejscu w kraju;  

• utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zarejestrowanych samochodów osobowych. Od wielu lat woje-
wództwo wielkopolskie przoduje w kraju pod względem liczby samochodów liczonych na 1000 mieszkań-
ców, a dystans dzielący je od województwa podlaskiego, zajmującego w tym rankingu ostatnią lokatę, cią-
gle się zwiększa; 

• w województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, postępuje spadek liczby abonentów telefonicznych 
w sieci publicznej (zwłaszcza w miastach). Wskaźnik odnoszący tę wielkość do liczby ludności plasuje 
wielkopolskie na 10. miejscu w kraju, tj. o jedną pozycję wyżej niż przed rokiem; 
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• wykorzystanie bazy noclegowej turystyki w województwie wielkopolskim jest ciągle mniejsze od możli-
wości w tym zakresie, a stopień wykorzystania miejsc noclegowych lokuje ten region na przedostatnim 
miejscu w kraju (o jedną pozycję wyżej niż przed rokiem). Nieznaczna poprawa sytuacji wynika ze wzro-
stu liczby dostępnych miejsc noclegowych, a także zainteresowania nimi turystów (również z zagranicy); 

• wskaźniki z zakresu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim nie odbiegają znacząco od średnich 
krajowych, jednakże na 1 łóżko w szpitalach ogólnych przypada tu więcej osób niż przeciętnie w Polsce, 
niższe są natomiast wskaźniki dotyczące dostępności do ambulatoryjnych podmiotów opieki zdrowotnej 
oraz aptek ogólnodostępnych (liczba ludności na 1 podmiot). W województwie wielkopolskim rejestruje 
się także nieco mniej niż przeciętnie w kraju porad lekarskich i stomatologicznych w przeliczeniu na  
1 mieszkańca; 

• rozwój stacjonarnej pomocy społecznej w województwie wielkopolskim następuje w tempie wolniejszym 
niż przeciętnie w kraju. Zarówno liczba miejsc, jak i mieszkańców tych placówek, odnoszona do liczby 
ludności ogółem, od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zwiększa się natomiast liczba osób 
oczekujących na umieszczenie w domach i zakładach pomocy społecznej; 

• w większości typów szkół dla młodzieży w województwie wielkopolskim obserwuje się spadek liczby 
uczniów, jednak wskaźnik uczniów przypadających na 1 placówkę szkolną (wyłączając szkoły specjalne) 
kształtuje się tu wyżej niż przeciętnie w kraju. Wyjątek stanowią szkoły policealne, gdzie od lat w przeli-
czeniu na 1 szkołę przypada mniej uczniów niż w kraju;  

• w województwie wielkopolskim utrzymuje się, obserwowany od kilku lat, spadek liczby studentów, postę-
pujący jednak nieco wolniej niż w kraju; 

• podobnie jak w całym kraju, w województwie wielkopolskim obserwuje się rozwój instytucji wspierają-
cych rodziców w dziennej opiece nad małymi dziećmi. Rośnie liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecię-
cych oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, a także poziom zainteresowania taką opieką, mie-
rzony liczbą dzieci korzystających z tych placówek w relacji do wszystkich dzieci z odpowiedniej grupy 
wiekowej; 

• pomimo spadku liczby zarejestrowanych czytelników bibliotek publicznych, a także obniżenia się wskaź-
ników wypożyczeń księgozbioru, pod względem poziomu czytelnictwa wielkopolskie utrzymuje stosun-
kowo wysoką pozycję w kraju. Wskaźnik wypożyczeń liczony w relacji do liczby ludności lokował woje-
wództwo na 5. miejscu, a odnoszony do liczby czytelników – na miejscu 3. Pod względem wielkości księ-
gozbioru (na 1000 ludności) wielkopolskie utrzymuje się na miejscu 9. (podobnie jak w poprzednich la-
tach), czyli w środkowej części listy województw; 

• wzrosło zainteresowanie ofertą teatralną (większa liczba przedstawień oraz widzów), jednak wskaźnik wi-
dzów liczony na 1000 ludności nadal lokuje wielkopolskie dopiero na 13. miejscu w kraju;  

• na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje się w województwie wielkopolskim zainteresowanie ofertą 
kinową. Wzrasta zarówno liczba miejsc i seansów, jak też widzów w kinach stałych. Frekwencja w kinach, 
wyrażona liczbą widzów na 1000 ludności, jest większa niż przeciętnie w kraju i lokuje wielkopolskie 
w czołówce województw (podobnie jak przed rokiem 4. pozycja w kraju); 

• wielkopolskie od lat utrzymuje się w czołówce województw pod względem wartości produktu krajowego 
brutto na 1 mieszkańca, przy czym decydujący wpływ ma tu jeden podregion, którym jest miasto Poznań; 

• zwiększają się nominalne dochody brutto (pierwotne i do dyspozycji) sektora wielkopolskich gospodarstw 
domowych, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca są one ciągle większe od przeciętnych w kraju.  

 
Zestawione wyżej charakterystyki to zaledwie część długiej listy czynników mających wpływ na jakość życia 

ludności. Opis elementów wybranych w tegorocznym opracowaniu poświęconym problematyce warunków życia 
wskazuje, że pod wieloma względami sytuacja w województwie wielkopolskim jest lepsza niż w innych woje-
wództwach, ale zmiany obserwowane w dłuższym przedziale czasowym nie zawsze zmierzają w dobrym kie-
runku. Osobną kwestią pozostaje nadal pytanie, jak ten statystyczny obraz warunków życia przekłada się na 
subiektywne odczucia mieszkańców różnych obszarów zróżnicowanego przecież wewnętrznie województwa 
wielkopolskiego oraz na opinie o atrakcyjności tego regionu. 
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