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Dojazdy do pracy 
w województwie wielkopolskim
w 2011 r.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy w 2011 r. opiera siê na 

wynikach badania przeprowadzonego przez G³ówny Urz¹d Statystyczny na podstawie danych 

zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykê publiczn¹ na potrzeby 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011. Zebrane dane umo¿liwi³y identyfikacjê 

terytorialn¹ miejsc pracy osób zatrudnionych (pracowników najemnych) poza jednostk¹ 

administracyjn¹ zamieszkania. Informacja ta w po³¹czeniu z danymi o miejscu zamieszkania tych osób 

pozwala wyznaczaæ natê¿enie i kierunki przep³ywów ludnoœci zwi¹zanych z prac¹, a tak¿e 

scharakteryzowaæ doje¿d¿aj¹cych wed³ug p³ci i wieku. 

Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie wielkopolskim 

wed³ug gmin na tle pozosta³ych województw z uwzglêdnieniem przep³ywów miêdzy czêœci¹ miejsk¹ 

i wiejsk¹ wszystkich gmin miejsko-wiejskich.  
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W analizie i prezentacji dojazdów do pracy przyjêto, ¿e: 

 

pracownicy najemni (zatrudnieni) to osoby, których Ÿród³em przychodu s¹ wynagrodzenia ze sto-

sunku: pracy, s³u¿bowego, spó³dzielczego, z pracy nak³adczej, a tak¿e zasi³ki pieniê¿ne z ubezpieczenia 

spo³ecznego wyp³acane przez zak³ad pracy; 

 

doje¿d¿aj¹cy do pracy to zatrudnieni mieszkaj¹cy w danym województwie, których miejsce pracy 

znajduje siê poza granicami administracyjnymi ich gminy zamieszkania; 

 

wyje¿d¿aj¹cy do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyje¿d¿aj¹ z gminy (wojewódz-

twa) zamieszkania do innej gminy (województwa), gdzie jest ich miejsce pracy;    

 

przyje¿d¿aj¹cy do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyje¿d¿aj¹ z gminy (woje-

wództwa) swojego zamieszkania do innej gminy (województwa), gdzie jest ich miejsce pracy; 

 

iloraz przep³ywów zwi¹zanych z zatrudnieniem to stosunek liczby przyje¿d¿aj¹cych do liczby wy-

je¿d¿aj¹cych do pracy dla danej jednostki terytorialnej. 

 

 

Dok³adny opis Ÿróde³ danych, metodyka opracowania oraz tendencje przestrzennego rozk³adu 

analizowanego zjawiska dla Polski znajduj¹ siê w publikacji  Dojazdy  do  pracy.  Narodowy  Spis  

Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011 dostêpnej na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/spisy-po-

wszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html 



Z przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy wynika, ¿e w województwie 

wielkopolskim do pracy doje¿d¿a³o 363,2 tys. pracowników najemnych, tj. 37,6% ogólnej ich liczby. 

Doje¿d¿aj¹cy mieszkañcy województwa wielkopolskiego stanowili 11,6% ogó³u doje¿d¿aj¹cych do pracy 

w kraju. Pod wzglêdem liczby doje¿d¿aj¹cych do pracy województwo wielkopolskie zajmowa³o 2. miejsce 

po województwie œl¹skim (487,3 tys. osób). Spoœród pracowników najemnych doje¿d¿aj¹cych do pracy 

322,9 tys. osób, tj. 88,9% mia³o miejsce pracy w granicach województwa wielkopolskiego, natomiast 

40,3 tys. osób, tj. 11,1% poza nim. Skala dojazdów zwi¹zanych z zatrudnieniem poza granice województwa 

nale¿a³a do najni¿szych w kraju, po województwach mazowieckim (9,6%) oraz œl¹skim (10,9%). 

W województwie wielkopolskim, podobnie jak w kraju, doje¿d¿a³o do pracy wiêcej mê¿czyzn ni¿ 

kobiet (odpowiednio 215,8 tys. osób wobec 147,7 tys. osób). Bior¹c pod uwagê miejsce zamieszkania 

wiêkszoœæ stanowili mieszkañcy wsi – 209,0 tys. osób, tj. 57,5% ogó³u doje¿d¿aj¹cych, natomiast wed³ug 

miejsca pracy dominowali doje¿d¿aj¹cy do pracy w mieœcie (250,6 tys. osób, tj. 69,0%). 

Wœród doje¿d¿aj¹cych mieszkañców województwa wielkopolskiego najliczniejsz¹ grupê, podobnie 

jak w kraju, stanowi³y osoby w wieku 25–34 lata (33,3% wobec 32,5% w kraju). W grupach wieku 35–44 

lata i 45–54 lata ich udzia³ by³ ni¿szy i wynosi³ odpowiednio 25,5% oraz 19,9%. Zdecydowanie najmniej 

liczn¹ grupê stanowili doje¿d¿aj¹cy do pracy w wieku 65 lat i wiêcej (0,5%).  
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Doje¿d¿aj¹cy do pracy wed³ug województw  

DOJE¯D¯AJ¥CY DO PRACY 
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W 2011 r. z województwa wielkopolskiego do pracy poza granice województwa wyje¿d¿a³o 40,3 tys. 

osób. Wiêcej wyje¿d¿aj¹cych do pracy odnotowano w województwach: ma³opolskim (56,4 tys. osób), 

œl¹skim (53,0 tys. osób) i ³ódzkim (44,5 tys. osób). Najwiêcej pracowników najemnych z województwa 

wielkopolskiego decydowa³o siê na pracê w województwie mazowieckim – 34,3% oraz dolnoœl¹skim – 

14,7%. Najmniej pracowników wyje¿d¿a³o do pracy do województwa podlaskiego – 0,3%. 

W 2011 r. wœród wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza województwo wielkopolskie dominowali mê¿czyŸni, 

stanowi¹c 61,8% ogó³u wyje¿d¿aj¹cych (24,9 tys. osób). Kobiety rzadziej decydowa³y siê na pracê poza 

województwem swego zamieszkania (15,4 tys. osób, tj. 38,2%). Pracownicy najemni mieszkaj¹cy 

w województwie wielkopolskim wyje¿d¿ali do pracy poza województwo g³ównie do miast – 34,6 tys. osób, 

tj. 85,9% ogó³u wyje¿d¿aj¹cych.  

Wiêkszoœæ osób wyje¿dzaj¹cych do pracy poza granice województwa wielkopolskiego pochodzi³a 

z miast (23,0 tys. osób, tj. 57,2%). Wyjazdy do pracy z terenów wiejskich stanowi³y 42,8% wszystkich 

wyjazdów (17,2 tys. osób). 

Wœród wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza granice województwa wielkopolskiego najliczniejsz¹ grupê 

stanowi³y osoby w wieku 25–34 lata (16,2 tys. osób, tj. 40,2%). W grupach wieku 35–44 lata i 45–54 lata 

ich udzia³ by³ ni¿szy i wynosi³ odpowiednio 22,7% oraz 15,9%. Zdecydowanie najmniej liczn¹ grupê 

stanowili wyje¿d¿aj¹cy do pracy w wieku 65 lat i wiêcej (0,5%). 

W grupie gmin z najwiêksz¹ liczb¹ wyje¿d¿aj¹cych do pracy poza obszar swojej gminy, pierwsze 

miejsce zajmowa³ Poznañ, sk¹d wyje¿d¿a³o 25,6 tys. zamieszka³ych tu pracowników najemnych. Ze stolicy 

województwa wyje¿d¿a³o do pracy 16,6% ogó³u wyje¿d¿aj¹cych z miast oraz 7,1% wyje¿d¿aj¹cych 

ogó³em. Na kolejnych pozycjach plasowa³y siê podpoznañskie gminy Swarzêdz (miasto) oraz Luboñ, 

z liczb¹ wyje¿d¿aj¹cych odpowiednio 5,9 tys. i 5,5 tys. Wœród mieszkañców terenów wiejskich 

województwa wielkopolskiego najwiêcej wyje¿d¿a³o z gminy Czerwonak (5,3 tys. osób). Grupa ta 

stanowi³a 2,5% wszystkich wyje¿dzaj¹cych do pracy z terenów wiejskich oraz 1,5% ogó³u wyje¿dzaj¹cych.  

Kierunki wyjazdów do pracy 
z województwa wielkopolskiego 

wed³ug województw
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G³ównym kierunkiem wyjazdów do pracy z Poznania by³y gminy oœcienne oraz stolica Polski. 

Najwiêksza liczba zatrudnionych mieszkaj¹cych w Poznaniu doje¿d¿a³a do pracy do Tarnowa Podgórnego 

(4,0 tys. osób, tj. 15,8% wyje¿d¿aj¹cych). Na drugim miejscu uplasowa³a siê Warszawa, gdzie do pracy 

wyje¿d¿a³o 3,4 tys. osób, tj. 13,4%. Do pracy do Suchego Lasu i Komornik wyje¿d¿a³o po oko³o 1,9 tys. 

osób (odpowiednio 7,5% i 7,4%). Atrakcyjnym miejscem pracy dla wyje¿d¿aj¹cych z Poznania by³y tak¿e 

gminy: Czerwonak (1,2 tys. osób, tj. 4,8%), Swarzêdz – obszar wiejski (1,1 tys. osób, tj. 4,1%) oraz Luboñ 

(0,9 tys. osób, tj. 3,6%). 

W 2011 r. wœród osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy z Poznania dominowali mê¿czyŸni, stanowi¹c 60,2% 

ogó³u wyje¿d¿aj¹cych, tj. 15,4 tys. osób. Pracownicy najemni mieszkaj¹cy w Poznaniu czêœciej wyje¿d¿ali 

do pracy na tereny wiejskie – 14,1 tys. osób, tj. 55,1% ogó³u wyje¿d¿aj¹cych. Najliczniejsz¹ grupê 

wyje¿d¿aj¹cych do pracy z Poznania stanowi³y osoby w wieku 25–34 lata (40,3%, tj. 10,3 tys. osób). 

Wyje¿d¿aj¹cy do pracy z Poznania wed³ug gmin 
 

5,01 - 9,00

9,01 i wiêcej

1,01 - 5,00

1,00 i mniej m. Poznañ

W % ogólnej liczby wyje¿d¿aj¹cych z Poznania



PRZYJE¯D¯AJ¥CY DO PRACY 

Pod wzglêdem liczby przyje¿d¿aj¹cych do pracy z terenu innego województwa województwo 

wielkopolskie zajmowa³o 3. miejsce po mazowieckim (168,2 tys. osób) i œl¹skim (53,8 tys. osób). 

W 2011 r. do pracy na teren województwa wielkopolskiego przyje¿d¿a³o 46,0 tys. pracowników 

najemnych mieszkaj¹cych poza granicami województwa. Byli to g³ównie mieszkañcy województw: 

kujawsko-pomorskiego (16,1% ogó³u przyje¿d¿aj¹cych do województwa), dolnoœl¹skiego (14,0%), 

lubuskiego (13,2%) i ³ódzkiego (12,5%). Najmniej osób przyje¿d¿a³o do pracy z województw: 

podlaskiego (0,9%), œwiêtokrzyskiego (1,5%) oraz podkarpackiego (1,8%). 
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Wœród osób przyje¿d¿aj¹cych do pracy na teren województwa wielkopolskiego z innych województw 

bardziej mobilni byli mieszkañcy miast ni¿ wsi. Z miast pochodzi³o 26,6 tys. osób, tj. 57,8% wszystkich 

pracowników najemnych przyje¿d¿aj¹cych do pracy spoza województwa wielkopolskiego (ze wsi 19,4 tys. 

osób, tj. 42,2%).  

W zbiorowoœci przyje¿d¿aj¹cych do pracy w województwie wielkopolskim spoza jego obszaru 

w 2011 r. dominowali mê¿czyŸni, którzy stanowili 63,0% ogó³u przyje¿d¿aj¹cych (29,0 tys. osób). Liczba 

przyje¿d¿aj¹cych do pracy kobiet z innych województw wynosi³a 17,0 tys. osób, tj. 37,0% ogó³u 

przyje¿d¿aj¹cych.  



Przyje¿d¿aj¹cy do pracy spoza województwa pracowali g³ównie w miastach. Grupa ta liczy³a 

29,8 tys. osób, tj. 64,8% ogó³u przyje¿d¿aj¹cych z innych województw. Najwiêcej przyje¿d¿aj¹cych by³o 

w grupie wieku 25–34 lata (39,3%) oraz 35–44 lata (24,2%). 

W ujêciu gmin województwa wielkopolskiego najwiêcej zatrudnionych przyje¿d¿a³o do pracy 

(zarówno z terenu województwa jak i spoza jego granic) do Poznania (90,8 tys. osób). Atrakcyjna by³a 

równie¿ podpoznañska gmina wiejska Tarnowo Podgórne, do której przyjecha³o do pracy 12,5 tys. osób. 

Na kolejnych lokatach znalaz³y siê stolice by³ych województw (Kalisz – 9,0 tys. osób, Konin – 7,8 tys. osób 

i Leszno – 7,6 tys. osób). Wa¿nym rynkiem pracy by³ tak¿e Ostrów Wielkopolski (7,5 tys. osób) oraz gminy 

wiejskie (Komorniki, Czerwonak, Suchy Las) i czêœæ wiejska gminy Kórnik, gdzie przyje¿d¿a³o od 4,9 tys. 

do 6,3 tys. osób. 

Przyje¿d¿aj¹cy do pracy do Poznania wed³ug gmin 

W % ogólnej liczby przyje¿d¿aj¹cych do Poznania

1,51 i wiêcej

1,01 - 1,50

0,51 - 1,00

0,50 i mniej m. Poznañ
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Wœród przyje¿d¿aj¹cych do pracy w Poznaniu nieco bardziej mobilni byli mieszkañcy miast ni¿ wsi. 

Z miast pochodzi³o 46,0 tys. osób, tj. 50,7% wszystkich pracowników najemnych przyje¿d¿aj¹cych do 

pracy do stolicy województwa (ze wsi 44,8 tys., tj. 49,3%). W strukturze przyje¿d¿aj¹cych do pracy 

w Poznaniu wiêkszoœæ stanowili mê¿czyŸni (55,1% wobec 44,9% kobiet).  

Wœród przyje¿d¿aj¹cych do pracy w Poznaniu najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby w wieku 25–34 

lata (33,7%). W grupach wieku 35–44 lata i 45–54 lata ich udzia³ by³ ni¿szy i wynosi³ odpowiednio 25,4% 

oraz 21,2%. 
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W 2011 r. przyje¿d¿aj¹cy do pracy do Poznania pochodzili g³ownie z gmin otaczaj¹cych stolicê 

województwa wielkopolskiego. Najliczniejsze strumienie przyje¿d¿aj¹cych do pracy pracowników 

najemnych skierowane by³y z Czerwonaka (3,8 tys. osób), Swarzêdza – miasto (3,7 tys. osób) i Lubonia 

(3,6 tys. osób). Wœród ogó³u przyje¿d¿aj¹cych do pracy w Poznaniu stanowili oni odpowiednio 4,2%, 4,1% 

i 3,9%. W grupie przyje¿d¿aj¹cych do pracy w Poznaniu spoza terenu województwa wielkopolskiego 

najwiêcej by³o mieszkañców Krakowa, £odzi, Warszawy, Bydgoszczy oraz Szczecina (od 0,3 tys. do 

0,5 tys. osób).  

ILORAZ PRZEP£YWÓW 

Iloraz przep³ywów zwi¹zanych z zatrudnieniem wed³ug województw 

 

0,49 i mniej

 0,50 - 0,99

1,00 - 1,49

1,50 i wiêcej



Iloraz przep³ywów czyli stosunek liczby przyje¿d¿aj¹cych do pracy w danym województwie do 

liczby osób, które wyje¿d¿aj¹ z niego do pracy w innym województwie, mo¿na potraktowaæ jako wskaŸnik 

„atrakcyjnoœci” danego rynku pracy. W 2011 r. rozpatrywany wskaŸnik dla województwa wielkopolskiego 

ukszta³towa³ siê na poziomie 1,14, co oznacza ¿e na jedn¹ osobê wyje¿d¿aj¹c¹ do pracy z tego województwa 

przypada³a nieco ponad jedna osoba przyje¿d¿aj¹ca tutaj do pracy z innych województw. W skali kraju 

województwo wielkopolskie zajê³o 3. miejsce po województwie mazowieckim (5,03) i dolnoœl¹skim (1,18), 

co œwiadczy o atrakcyjnoœci wielkopolskiego rynku pracy. Ni¿sz¹ wartoœci¹ wskaŸnika, ale nadal powy¿ej 

jednoœci charakteryzowa³o siê województwo œl¹skie (1,01). Najni¿szy wskaŸnik wystêpowa³ 

w województwie lubelskim i warmiñsko-mazurskim, gdzie liczba wyje¿d¿aj¹cych do pracy w innym 

województwie by³a 3-krotnie wy¿sza od liczby przyje¿d¿aj¹cych do tych województw. 

Iloraz przep³ywów zwi¹zanych z zatrudnieniem  

wed³ug gmin województwa wielkopolskiego 

 0,49 i mniej

 0,50 - 0,99 

 1,00 - 1,49 

1,50 i wiêcej

Najwiêksz¹ wartoœci¹ ilorazu przep³ywów zwi¹zanych z zatrudnieniem w województwie 

wielkopolskim w 2011 r. charakteryzowa³a siê gmina wiejska Powidz, gdzie na jednego wyje¿d¿aj¹cego 

przypada³o 9 przyje¿d¿aj¹cych do pracy. Wysoki iloraz przep³ywu zatrudnionych (8,75) odnotowano 

w miejskiej czêœci gminy Kleczew. Stosunkowo wysoki wskaŸnik wyst¹pi³ równie¿ w podpoznañskiej 

gminie Tarnowo Podgórne (5,00) oraz w miejskiej czêœci gminy Ostrzeszów (4,07). Miasto Poznañ ze 

wskaŸnikiem 3,54 uplasowa³o siê na 5. miejscu na liœcie gmin z najwy¿szym ilorazem przep³ywu 

zatrudnionych. 
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Opracowanie: Wielkopolski Oœrodek Badañ Regionalnych
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