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• Jednym z efektów szeroko rozumianej globalizacji gospodarki jest wzrost mobilności 

ludności. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na wzrost liczby przemieszczeń 

w ostatnich latach.

• Najważniejszą składową mobilności dobowej stanowią migracje wahadłowe, tj. 

dojazdy do pracy i szkół. Dojazdy do pracy to specyficzny typ migracji, który 

charakteryzuje duża częstotliwość, cykliczność i zasięg przestrzenny 

przemieszczeń, który wraz z rozwojem środków transportu ciągle zwiększa się. 

• Szczególnie istotny aspekt mobilności dotyczy dojazdów do pracy. Przez mobilność 

siły roboczej rozumie się zdolność dostosowania się ludności - siły roboczej - do 

wymogów zmian na rynku pracy, wzrostu i poziomu gospodarczego poprzez 

powiększanie kapitału ludzkiego, oraz chęć podniesienia poziomu życia 

(Stpiczyński, 1994). 

• „Przemieszczenia pracownicze stanowią najistotniejszą cześć dziennej ścieżki 

życia mieszkańców obszarów zurbanizowanych„ (Kaczmarek, 1998)
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• „Przepływy ludności nabierają coraz większego znaczenia dla rozwoju 

danego obszaru i planowania jego układu transportowego” 

(Brinkmann, Dittrich-Wesbuer, Mielke, 2007)

• Informacje o skali i kierunkach dojazdów do pracy pozwalają na 

zidentyfikowanie zasięgów, stopnia domknięcia czy równowagi 

lokalnych rynków pracy.

• Rozpoznanie migracji pracowniczych może przyczynić się do 

optymalizacji i redukcji skutków społecznych, ekonomicznych i 

przestrzennych codziennej mobilności mieszkańców. 

• Badania skali i kierunków dojazdów do pracy nabierają coraz większego 

znaczenia praktycznego, dostarczając ważnych argumentów w procesie 

integracji zarządzania na obszarach metropolitalnych.

Znaczenie danych
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• Pomimo wpływu zjawiska dojazdów na funkcjonowanie miast i ich obszarów funkcjonalnych 

rozpoznanie przemieszczeń związanych z wykonywaniem działalności zarobkowej przez 

wiele lat nastręczało wiele trudności. Podstawowy problem stanowił brak dostępu do danych 

statystycznych przedstawiających kierunki przepływów i skalę zjawiska.

• Przed transformacją ustrojową ten rodzaj migracji wahadłowych w skali ogólnokrajowej był 

po raz ostatni uwzględniony w Narodowym Spisie Powszechnym 1988 

• W 2005 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu podjął próbę identyfikacji przepływów ludności 

związanych z zatrudnieniem w województwie wielkopolskim (2004 r.) na podstawie rejestru 

podatkowego, co było nowością w dotychczasowej praktyce statystyki publicznej.

• W 2009 r. Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące migracji 

pracowniczych (dla 2006 r.)

• W 2014 r. zaprezentowano dane z 2011r., rozbudowano metodologię zbierania danych 

• 2019 r., opublikowano dane z roku 2016, aktualnie najnowsze źródło wiedzy o 

przemieszczeniach ludności związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych

Dostęp do danych
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• Dojazdy do pracy to przemieszczenia w ramach których następuje przekroczenie 

granicy administracyjnej

• Dane uwzględniają jedynie pracowników najemnych, wykonujących działalność 

zarobkową w oparciu o umowę o pracę.

• Informacje statystyczne nie są aktualne

• Dane prezentują skalę i kierunki przemieszczeń w cyklu dobowym, 

tygodniowym…

• Stopień agregacji danych - ograniczony zasięg przestrzenny (gmina, w podziale 

na miasto i obszar wiejski)

Ograniczenia danych



Instytut Geografii – Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Rozmieszczenie ludności

2000                                                            2014

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS
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Rozmieszczenie 

miejsc pracy

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS

Miejsca pracy (powyżej 20 zatrudnionych)

powstałe w latach:
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Rozmieszczenie miejsc pracy

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS

Krzywa koncentracji przestrzennej miejsc 

pracy w aglomeracji poznańskiej w latach:

2000, 2008, 2014

η2000 = 0,72      

η2010 = 0,69

η2014 = 0,67 
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Dojazdy do pracy jako wskaźnik powiązań funkcjonalnych

• „Zasięg codziennych potoków dojazdów do pracy stanowi cechę diagnostyczną, 

świadczącą o występowaniu na danym obszarze szerszego wachlarza związków, 

odzwierciedlających przestrzenną strukturę powiązań na rynku pracy w sektorze 

usług publicznych i komercyjnych.” (Korcelli,1976) 

• Dojazdy do pracy stanowią jedno z głównych kryteriów delimitacyjnych obszarów 

funkcjonalnych. 

• Delimitacja obszaru funkcjonalnego jest procesem złożonym, wymagającym 

przeprowadzenia wielu prac analitycznych, W celu uzyskania obiektywnych 

danych będących podstawą delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych należy 

uwzględnić kryteria strukturalne i funkcjonalno-przestrzenne. Jednym z 

podstawowych kryteriów funkcjonalno-przestrzennych delimitacji obszarów 

funkcjonalnych są dojazdy do pracy i miejsc nauki. 
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Dojazdy do pracy jako kryterium delimitacji regionów

• Migracje pracownicze stanowią jedno z najważniejszych (a w niektórych przypadkach 

jedyne) kryterium delimitacji jednostek funkcjonalnych, np. w Stanach Zjednoczonych 

podstawowymi kryteriami delimitacji Standard Metropolian Statistical Area są dojazdy do 

pracy i odsetek zatrudnionych poza rolnictwem (Kaczmarek, Mikuła, 2007), w Wielkiej 

Brytanii Standard Metropolitan Labour Areas wyznacza się wyłącznie na podstawie 

dojazdów do pracy (Pacione, 2001). 

• Badania codziennych dojazdów mieszkańców aglomeracji miejskich do miejsc pracy i szkół 

znajdują szerokie zastosowanie w wyjaśnianiu procesów i faz rozwoju obszarów 

miejskich, jak i określaniu stref ich oddziaływań.

• Badania powiązań funkcjonalno-przestrzennych na obszarach miejskich, ich siła i wpływ na 

otoczenie, znalazły odzwierciedlenie w zmianie paradygmatu planowania rozwoju 

przestrzennego kraju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-

2020 oraz określeniu nowej wizji rozwoju kraju, opartego na dyfuzji procesów 

rozwojowych z miast w kierunku obszarów słabiej rozwiniętych.



Instytut Geografii – Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 

Dojazdy do pracy jako kryterium delimitacji regionów
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Dojazdy do pracy jako kryterium delimitacji regionów

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS
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Dojazdy do pracy jako kryterium delimitacji regionów
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Identyfikacja zasięgów, stopnia domknięcia i równowagi lokalnych rynków pracy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
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Liczba 

przyjeżdżających 

do gmin powiatu 

poznańskiego

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS
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Liczba 

wyjeżdżających 

z gmin powiatu 

poznańskiego

Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie GUS
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Kalisz                                      Ostrów Wlkp.
Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie 

GUS
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Konin                                               Piła
Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie 

GUS
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Leszno                          Tarnowo Podgórne
Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie 

GUS
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Poznań                                   
Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie 

GUS
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Znaczenie dojazdów do pracy dla integracji zarządzania jednostkami 

i kształtowania polityki transportowej

• Badania skali i kierunków dojazdów do pracy nabierają coraz większego 

znaczenia praktycznego, dostarczając ważnych argumentów w procesie 

integracji zarządzania na obszarach metropolitalnych. 

• Analizy dojazdów do pracy stają się ważną przesłanką dla tworzenia 

polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego, a 

nawet odrębnych strategii mobilności, łączących w sobie zagadnienia 

dojazdów do szkół i miejsc pracy z kształtowaniem infrastruktury transportowej i 

poprawą funkcjonowania transportu publicznego.
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• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy 

samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. 

• Przy pomocy instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu 

terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą 

realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania 

finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

• Formuła ZIT umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne 

samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych 

wspólnie przedsięwzięć. 

• Alokacja przewidziana na realizację projektów w ramach ZIT dla miasta 

wojewódzkiego w Wielkopolsce wynosi 196,6 mln EUR.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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Programy „transportowe” w Strategii ZIT dla MOF Poznania
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• Głównym działaniem w ramach Projektu PKM będzie budowa 

systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP). 

• W ramach Projektu możliwe jest dofinansowanie kosztów tworzenia 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach 

kolejowych i przystankach położonych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania oraz przy stacjach Czempiń i Środa 

Wielkopolska, a także przy najważniejszych z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu transportu pętlach lub przystankach 

tramwajowych, położonych na zewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej 

Poznania. W gminach pozbawionych funkcjonującej komunikacji kolejowej 

węzły przesiadkowe mogą być tworzone przy istniejących 

przystankach publicznej komunikacji autobusowej, dowożącej 

pasażerów do trakcji kolejowej lub tramwajowej. 

• Finansowanie programu: Całość projektu: 125,153mln EUR, w tym:
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Poznańska Kolej Metropolitalna –

funkcjonujący od 2018 r system 

osobowych połączeń kolejowych na 

obszarze metropolitalnym Poznania, 

przy wykorzystaniu i modernizacji 

istniejącej infrastruktury kolejowej. 

Działania na rzecz budowy systemu PKM 

mają doprowadzić do usprawnienia 

komunikacji publicznej poprzez spełnienie 

warunków dla funkcjonowania połączeń, z 

częstotliwością co 30 minut w godzinach 

szczytu, pomiędzy gminami 

zlokalizowanymi w strefie podmiejskiej a 

stacją Poznań Główny.
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Dofinansowane projekty:

• Łącznie dofinansowanie uzyskało 

36 projektów, w ramach których 

zakłada się budowę 54 węzłów 

przesiadkowych

• 40 (39) węzłów powstaje przy liniach 

kolejowych

• 5 (4) węzłów zlokalizowano przy 

istniejącej sieci tramwajowej

• 10 węzłów powstaje przy 

przystankach autobusowych 
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• Celem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu drogowego w 

obszarze funkcjonalnym Poznania. Powinno się go osiągnąć poprzez 

budowę, przebudowę i modernizację sieci drogowej, w taki sposób, 

aby wzmacniała ona powiązania jednostek wewnątrz obszaru 

funkcjonalnego, umożliwiając połączenie ich z główną siecią drogową 

regionu. 

• 6.1.Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do 

Centralnej Oczyszczalni Ścieków

• 6.2.Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką 

do granicy miasta

• Finansowanie projektu: Podprojekt 6.1 Całość projektu: 7,50 mln EUR, 

Podprojekt 6.2 : 13,334 mln EUR. 



Celem opracowania jest 

• poprawa dostępności 

transportowej

• Poprawa integracji 

funkcjonalnej i 

przestrzennej różnych 

form transportu, 

• wzmocnienie spójności 

całego obszaru

• poprawa pozycji 

konkurencyjnej 

Metropolii Poznań w 

układzie krajowym i 

kontynentalnym. 



Sieć drogowa 

metropolii – kierunki 

rozwoju

Koncepcja Kierunków Rozwoju 

Przestrzennego Metropolii Poznań (2016)



Ścieżki migracyjne – dojazdy do pracy

Źródło: Opracowanie własne

Akwarium 

czasoprzestrzenne 

na podstawie 

danych z urządzeń 

GPS
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Podsumowanie

• Badania oddziaływania przestrzenno-funkcjonalnego ośrodków miejskich z 

otoczeniem stanowią przykład aplikacyjnego stosowania badań naukowych 

w tworzeniu polityk rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i kraju. 

• Wyniki badań dojazdów do pracy stanowią uzasadnienie i drogowskaz do 

prowadzenia polityki rozwoju obszarów miejskich w kraju, uwzględniając 

tendencje w ich rozwoju i siłę oddziaływań. 

• Dojazdy do pracy są jednym z najlepszych wskaźników powiązań 

przestrzennych i funkcjonalnych powinny stanowić podstawę wyznaczania 

obszarów funkcjonalnych ośrodków miejskich w Polsce. 

• Z uwagi na znaczenie zjawiska dojazdów zaleca się by było one na bieżąco 

monitorowane. 

• Ważnym postulatem jest także potrzeba zbierania informacji w oparciu o 

jedną metodologię pozyskania i obróbki danych. 

• Wskazuje się na potrzebę wykorzystania szerszego wachlarza danych przy 

określaniu skali dojazdów do pracy (NSP, BIG DATA)
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