Dojechać, dolecieć, dopłynąć
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W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie.
Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie:
północ - południe, ze Skandynawii do Europy Południowej i Południowo - Wschodniej
wschód - zachód, z Europy Zachodniej do państw nadbałtyckich, Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz dalej do Azji

Główne drogi kołowe województwa:
E – 65 (3) – międzynarodowa, Świnoujście – Szczecin, Gorzów Wlkp. i dalej do granicy Polski z Czechami,
E – 28 (6) – międzynarodowa, od granicy Polski – Szczecin – Koszalin – Gdańsk,
nr 10 – krajowa, Szczecin – Stargard – Piła – Bydgoszcz – Warszawa,
nr 11 – krajowa, Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań

Ogółem sieć zachodniopomorskich dróg publicznych w województwie obejmuje:
1042,9 km dróg krajowych
2099,9 km dróg wojewódzkich
7070,1 km dróg powiatowych
4827,0 km dróg gminnych

Główne linie kolejowe regionu zachodniopomorskiego to:
zaliczana do układu AGC E-59 obejmująca dwa odcinki:
Świnoujście – Szczecin Dąbie
Szczecin – Poznań – Wrocław
zaliczana do układu AGTC C-E-59 obejmująca dwa odcinki:
Świnoujście – Szczecin (pokrywa się z układem AGC)
Szczecin – Kostrzyn – Zielona Góra – Wrocław
Stargard – Koszalin – Gdańsk
(Piła) Szczecinek – Kołobrzeg

W zachodniej części regionu zlokalizowana jest droga wodna Odry wraz z węzłami:
szczecińskim, obejmującym Odrę Zachodnią, Regalicę, Parnicę, Międzyodrze oraz jezioro Dąbie i
posiadającym połączenia z Berlinem poprzez kanał Hohensaaten – Fridrichsthaler i Odra Hawela
świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski, Kanał Mileński,
Kanał Zbiorczy
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drogi wodne obejmują ponadto akweny Zalewu Kamieńskiego, Zalewu Szczecińskiego oraz Roztoki
Odrzańskiej

Porty morskie
Świnoujście
Szczecin
Kołobrzeg
a także 10 małych portów bałtyckich oraz 13 przystani rybackich

Porty lotnicze
Głównym portem lotniczym województwa jest lotnisko w Goleniowie. Ponadto lotniska mniejsze zlokalizowane są
w Zegrzu Pomorskim, Szczecin-Dąbiu.
Odrębną grupę stanowią byłe lotniska wojskowe w Chojnie, Kluczewie, Bagiczu i Bornem Sulinowie.
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